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-  Eu nu mai am servici, Po-

pescule... Acum am job.
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În aºteptarea buge-
tului, Primãria Craio-
va ºi-a creionat lista
de proiecte pe fonduri
UE pe care le va acce-
sa în acest an. Printre
investiþii se aflã achi-
ziþia de autobuze ºi
tramvaie noi, precum
ºi modernizarea între-
gii infrastructurii
legate de transportul
cu tramvaiul în Craio-
va. Din fonduri pro-
prii, Primãria ºi-a
propus sã asfalteze
strãzile de pãmânt de
la periferia oraºului.
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ªi Donald Trump
are nevoie de...
reafirmarea
încrederii celor
care l-au votat!

La câteva sãptãmâni de la insta-
larea la Casa Albã, preºedintele
american Donald Trump îºi dã as-
tãzi întâlnire cu o parte din fidelii
sãi în Florida, unde este anunþat
un mare miting de susþinere. Se
conteazã pe o remontare a preºe-
dintelui, supus unei presiuni psihi-
ce teribile din partea presei. De alt-
fel, la conferinþa de presã de joi,
Donald Trump a atacat, dezlãnþuit,
o parte a presei (New York Times,
CNN, BBC), acuzând-o de duºmã-
nie ºi de obturarea adevãrului, ai-
doma unui ecran mascat, destinat
poporului american.

Mãsuri de sprijin
pentru
producãtorii
din sectorul
fructe ºi legume

Executivul a reglementat joi,
16 februarie a.c., mai multe sche-
me de ajutor în agriculturã. Mai
precis, din cauza imposibilitãþii de
a mai exporta în spaþiul econo-
mic rusesc, urmare a embargou-
lui impus de Rusia importului de
legume ºi fructe, producãtorii
agricoli români au dreptul la des-
pãgubiri. Suma alocatã de UE nu
depãºeºte 5,5 milioane de lei ºi
trebuie probate distrugerile sau
nerecoltãrile a 3.000 de tone de
fructe ºi legume. Plãþile se vor
face de APIA pânã la data de 30
septembrie a.c.
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Studenþii ºi elevii de liceu,
transport feroviar gratuit
doar între casã ºi ºcoalã

Comisia de buget din Senat a apro-
bat, miercuri, un amendament sem-
nat de senatorii Eugen Teodorovici
(PSD) ºi Florin Cîþu (PNL), potrivit
cãruia studenþii ºi elevii de liceu vor
avea gratuit transportul feroviar doar
între localitatea de domiciliu ºi cea în
care se aflã instituþia de învãþãmânt:
„Prin excepþie de la prevederile alin.
(2), în tot cursul anului calendaristic
studenþii înmatriculaþi la forma de în-
vãþãmânt cu frecvenþã, în instituþiile
de învãþãmânt superior acreditate,
beneficiazã de gratuitate la transport
intern feroviar la toate categoriile de
trenuri, clasa a II-a, pe distanþa din-
tre localitatea de domiciliu ºi locali-
tatea în care se aflã unitatea de învã-
þãmânt la care frecventeazã cursuri-
le”. Potrivit altui amendament, iniþiat
de Eugen Teodorovici ºi de ªtefan
Mihu, prevederile primului amenda-
ment se aplicã ºi elevilor din clasele
a IX-a – a XII-a. În textul iniþial al
Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului
nr. 2/2017, era specificat doar faptul
cã studenþii facultãþilor acreditate
beneficiazã de gratuitate la transport
intern feroviar la toate categoriile de
trenuri, clasa a II-a.

Ministrul Justiþiei ar putea
fi o persoanã apoliticã

Premierul Sorin Grindeanu ia în
calcul nominalizarea unui indepen-
dent la Ministerul Justiþiei, o propu-
nere în acest sens urmând a fi fãcutã
sãptãmâna viitoare. Anunþul a fost
fãcut de ºeful Guvernului, la Bruxel-
les, dupã o întâlnire cu prim-vicepre-
ºedintele Comisiei Europene, Frans
Timmermans. “Am avut discuþii în
aceste zile cu mai multe persoane. În
perioada urmãtoare o sã mã decid,
vreau sã vã spun cã iau extrem de se-
rios sã propun o persoanã neimplica-
tã politic, am avut discuþii cu câteva
persoane care au în acest moment un
background profesional dincolo de
orice contestare, care au arãtat ºi au
fãcut în acest domeniu foarte multe
lucruri, continuã în aceste zile, chiar
ºi în week-end întâlnirile pe care o sã
le am cu asemenea persoane pe care
le consider eligibile. Probabil la înce-
putul sãptãmânii viitoare, la mijlocul
sãptãmânii viitoare o sã fac o propu-
nere ºi ar putea fi una care nu face
parte din coaliþia de guvernare, adi-
cã este o persoanã apoliticã”, a de-
clarat Sorin Grindeanu. 
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Ministrul Sãnãtãþii, Florin Bodog, a declarat,
ieri, la Vãlenii de Munte, judeþul Prahova, cã
producãtorul vaccinului împotriva hepatitei nu
are „actele în regulã” ºi cã intenþioneazã sã in-
troducã în schema de vaccinare, pentru toþi
copiii din România, vaccinul pneumococic.

Acesta a afirmat cã, în privinþa vaccinului
pentru hepatitã „este problemã cu producãto-
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Prim-ministrul României, Sorin
Grindeanu, a avut, ieri, la Bruxel-
les, o întrevedere cu preºedintele
Consiliului European (CE), Donald
Tusk, premierul român reafirmând
angajamentul guvernului de a con-
tinua lupta împotriva corupþiei ºi
exprimând disponibilitatea de a lu-
cra cu instituþiile europene.

Potrivit unui comunicat de pre-
sã, în timpul întrevederii au fost
abordate principalele teme de ac-
tualitate de pe agenda europeanã,
alãturi de prioritãþile noului guvern
de la Bucureºti. „Premierul Ro-
mâniei a prezentat prioritãþile gu-
vernului, cu accent pe mãsurile economice
de stimulare a creºterii economice ºi ocupã-
rii, extrem de importante în actualul context
european ºi de interes direct pentru cetãþeni.
De asemenea, ºeful executivului a reafirmat
angajamentul guvernului de a continua lupta
împotriva corupþiei, sens în care ºi-a expri-
mat disponibilitatea de a lucra cu instituþiile
europene”, se precizeazã în comunicat.

„În ceea ce priveºte temele europene, im-
plicarea ºi consolidarea rolului României în
UE sunt prioritãþi pentru guvernul de la Bu-

cureºti. Unitatea UE ºi sprijinul pentru apro-
fundarea integrãrii europene sunt esenþiale,
dacã ne uitam la provocãrile actuale, interne
ºi externe, cu care se confruntã UE. Orice
iniþiative care ar duce spre divizare trebuie
combãtute cu fermitate, a subliniat premie-
rul Sorin Grindeanu, potrivit comunicatului.
Discuþiile dintre premierul Sorin Grindeanu
ºi liderii europeni vin în contextul scandalu-
lui creat ca urmare a adoptãrii OUG 13 de
cãtre Executiv.

Premierul Sorin Grindeanu le-a transmis

la începutul lunii o scrisoare pre-
ºedintelui Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker, ºi prim-vi-
cepreºedintelui, Frans Timmer-
mans, în care susþine cã una din-
tre prioritãþile Guvernului este lup-
ta anticorupþie. „În încheiere, do-
resc sã vã asigur de deschiderea
mea de a continua dialogul cu
dumneavoastrã, inclusiv la Bru-
xelles, ºi reiterez angajamentul
ferm al tuturor instituþiilor ºi fac-
torilor decizionali din România pri-
vind continuarea luptei împotriva
corupþiei. În aceste eforturi con-
tãm pe sprijinul ºi susþinerea Co-

misiei Europene, dar ºi pe o evaluare echili-
bratã ºi corectã din partea acesteia, care sã
þinã cont de cadrul constituþional naþional ºi
de substanþa concretã a prevederilor legisla-
tive, nu doar de reacþiile din spaþiul public ºi
mediatic”, le-a transmis atunci Grindeanu ofi-
cialilor UE.

Dupã adoptarea OUG 13, Preºedintele Co-
misiei Europene, Jean Claude Juncker ºi prim-
vicepreºedintele Frans Timmermans au aver-
tizat Guvernul României sã nu submineze lup-
ta împotriva corupþiei.

Nicolae Robu, primarul Timiºoarei, dupã ce a fost pus sub acuzare:
Nu demisionez. Legea privind abuzul în serviciu trebuie corectatã
Primarul Timiºoarei, Nicolae

Robu, a declarat, ieri, la ieºirea de
la DNA, cã nu va demisiona din
funcþia de edil ºi cã legea privind
abuzul în serviciu trebuie corecta-
tã pentru ca infractorii sã fie con-
damnaþi, dar cei de bunã-credinþã
sã nu fie expuºi atunci când iau
decizii. “Nu am motive sã demisi-
onez, n-am chiar niciun motiv”, a
declarat Nicolae Robu vineri, la
ieºirea de la DNA.

Legat de modificarea prevede-
rilor ce reglementeazã abuzul în
serviciu, Robu a spus cã legea tre-

buie corectatã. “În lege sã nu mai
fie ambiguitãþi. Legea trebuie sã fie
asprã cu infractorii ºi sã nu expu-
nã persoanele de bunã-credinþã
care iau decizii în mod onest ºi lo-
ial”, a afirmat Robu.

ªi Gheorghe Ciuhandu, fostul
primar al Timiºoarei, a declarat cã
e nevoie de reglementãri clare.
“Trebuie reanalizat ceea ce se în-
tâmplã. Nu e în folosul nici admi-
nistraþiei, nici al oamenilor ºi cred
cã ar trebui reanalizat la modul
foarte serios sub forma unei legi
foarte clare pentru cã acum sunt

improvizaþii. Cu tot respectul ºi
regretul trebuie sã constat ca unii
sunt cu OUG 13 ºi 14 cu un punct
de vedere, alþii sunt cu un alt punct
de vedere. Asta derivã din faptul
cã legislaþia nu este consecventã,
atunci trebuie un punct de vedere
prin Parlament ºi fãcut sub forma
unei legi”, a spus Ciuhandu.

Primarul municipiului Timiºoa-
ra, Nicolae Robu, a declarat, dupã
audierea de la DNA, cã este acu-
zat de abuz în serviciu în legãturã
cu vânzarea unor case din centrul
istoric al oraºului, acesta precizând

cã se considerã nevinovat. Fostul
primar al Timiºoarei, Gheorghe
Ciuhandu, a fost pus sub învinui-
re în acelaºi dosar pentru abuz în
serviciu în legãturã cu vânzarea
unor case naþionalizate din Timi-
ºoara. În aceeaºi cauzã este cer-
cetat ºi viceprimarul Traian Stoia.
Surse judiciare au declarat pentru
MEDIAFAX cã este vorba despre
retrocedarea ilegalã a 968 de imo-
bile din zona centrala a Timiºoa-
rei, prejudiciul fiind estimat la 40
de milioane de euro. În dosar sunt
vizaþi mai mulþi funcþionari.

Ministrul Sãnãtãþii, Florin Bodog: Introducem vaccinul
pneumococic în schema de vaccinare pentru toþi copiii

rul”. „Este o problemã cu producãtorul core-
ean nu are toate actele în regulã. Noi am iden-
tificat un producãtor european care va avea
disponibilitate pentru acest vaccin undeva la
sfârºitul lunii martie. Va intra pe linia de pro-
ducþie ºi încercãm sã gãsim o soluþie pentru a
ajunge cât mai repede la copii”, a declarat Flo-
rin Bodog, ministrul Sãnãtãþii.

Ministrul a precizat cã vacci-
nul tetravalent va intra curând pe
piaþã, însã pentru vaccinul hexa-
valent are o „veste proastã”.
„Avem ca prioritate de a demara
contractul cu vaccinul tetravalent
pentru care aºtept ultimele avize
ºi îl voi semna probabil cel târziu
luni sau marþi ºi vaccinul tetrava-
lent va intra pe piaþã. În ceea ce
priveºte vaccinul hexavalent, tre-
buie sã vã dau o veste extrem e
proastã: procedura a fost fãcutã
anul trecut, nu a fost semnat con-
tracul de fosta conducere a mi-
nisterului ºi nu am primit aviz

CFP, ceea ce înseamnã cã am douã soluþii: fie
îmi asum rãspunderea ºi semnez contractul
fãrã controlul financiar preventiv, ceea ce poate
sã se soldeze cu o acuzaþie de abuz în servi-
ciu, fie anulez contractul. Dacã anulez con-
tractul fãrã sã gãsesc o altã soluþie, în conti-
nuare nu vom avea vaccin hexavalent. (...)
Programul de vaccinare, calendarul s-a schim-
bat. S-au introdus mai multe vaccinuri cu he-
xavalent pentru a suplini lipsa altor vaccinuri,
motiv pentru care am decis ºi am demarat de
urgenþã o procedurã scurtã de achiziþionare a
vaccinului ºi sãptãmâna viitoare voi semna con-
tractul ºi acest vaccin va intra pe piaþã” a de-
clarat Florian Bodog

Ministrul Sãnãtãþii a mai spus cã intenþio-
neazã sã introducã vaccinul pneumococic. „In-
troducem în schema de vaccinare pentru toþi
copiii vaccinul pneumococic, o noutate abso-
lutã în România. Practic sunt douã sau trei
þãri în Europa care nu fac aceastã vaccinare.
Vom introduce acest vaccin. În urmãtoarea
sãptãmânã vom lua o decizie în acest sens”, a
mai spus ministrul.
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La câteva sãptãmâni de la
instalarea la Casa Albã, preºe-
dintele american Donald Trump
îºi dã astãzi întâlnire cu o parte
din fidelii sãi în Florida, unde
este anunþat un mare miting
de susþinere. Se conteazã pe
o remontare a preºedintelui,
supus unei presiuni psihice te-
ribile din partea presei. De alt-
fel, la conferinþa de presã de joi,
Donald Trump a atacat, dezlãn-
þuit, o parte a presei (New York
Times, CNN, BBC), acuzând-
o de duºmãnie ºi de obturarea
adevãrului, aidoma unui ecran
mascat, destinat poporului ame-
rican. Trump a spus cã a fost
uimit de articolele apãrute, prin
care se descrie o Casã Albã în
dificultate, prin controversele
pe decretul anti-imigraþie, blo-

cat în justiþie, la puþinã vreme
de la semnarea sa, demisia con-
silierului pe securitate naþiona-
lã, Michael Flynn, acuzat de ne-
sinceritate, mai exact de faptul
cã nu ar fi spus adevãrul în faþa
Executivului american despre
discuþiile purtate cu ambasado-
rul Moscovei la Washington.
Donald Trump a dezminþit ori-
ce coliziune cu Rusia, în cam-
pania electoralã. „Puteþi spu-
ne ce doriþi,  informaþiile
dumneavoastrã sunt fabrica-
te pentru a compensa înfrân-
gerea democraþilor”. De ase-
menea, a cerut Ministerului Jus-
tiþiei sã ancheteze fapte ale
unor „foºti” din administraþia
Barack Obama. Nu s-a mai
spus nimic despre faptul cã
Andrew Puzder, secretar la

Ministerul Muncii, ºi-a retras
candidatura în urma prezentã-
rii unor episoade din viaþa sa
privatã. Dacã presa accentuea-
zã inexperienþa lui Donald
Trump, tot presa vorbeºte ºi de
instalarea la Casa Albã a unor
puteri complementare, potenþi-
al concurente. Nominalizarea
simultanã, în noiembrie anul tre-
cut, a lui Reince Priebus ca ºef
de cabinet ºi a consilierului stra-
tegic Stephen Bannon compor-
tã discuþii, fiindcã pe dosarele
de politicã externã conteazã, cu
prioritate, opinia lui Jared Kus-
hner, ginerele sãu. Ce se obser-
vã? Contraputerile funcþionea-
zã bine în SUA. Cum ar spune
Alexis de Tocqueville, un pre-
ºedinte american, fie el Donald
Trump, are mai puþinã putere

decât „un rege constituþional”
(Democraþia în America).
Dupã demisia generalului Mi-
chael Flynn din funcþia de con-
silier pe probleme de securita-
te naþionalã, iþele scandalului
„ar duce” spre un „Trumpga-
te” mai mare decât „Waterga-
te”. Asta acredita – fantezist –
un jurnalist, altã datã de renu-
me, Dan Rather, concediat în
2005, de la CBS în condiþii dezo-
norabile, pentru cã, orbit de urã,
minþise, forþând conducerea sta-
þiei sã dea un comunicat cu scu-
zele de rigoare. Fãcând încã pri-
zã cu alþi „împãtimiþi ai adevã-
rului” într-o perioadã fierbinte
când vâlvãtaia trebuie întreþinu-
tã în viaþã, Dan Rather a încer-
cat marea cu degetul. Oricum,
Donald Trump n-a fãcut joi, 16

MIRCEA CANÞÃR
februarie a.c., la conferinþa de
presã menþionatã, nici o referire
la o eventualã reapropiere de
Moscova. Sfãtuit fiind, inspirat,
de consilierii sãi personali. Fiind-
cã tocmai aceastã anunþatã în-
tâlnire cu Vladimir Putin a ajuns
pentru administraþia de la Casa
Albã ceea ce a însemnat... Or-
donanþa 13/2017 pentru PSD. ªi
comparaþia nu e deloc forþatã. La
Bonn secretarul de stat Rex Til-
lerson, la un summit informal al
miniºtrilor de Externe din G20, a
ridicat tonul la Kremlin, în cursul
unei întâlniri cu Serghei Lavrov,
afirmând: „Vom coopera cu
Rusia când vom gãsi dome-
niile de cooperare practice,
care servesc intereselor po-
porului american”.

Anul 2017 ar trebui sã vinã cu investiþii
în transportul public al Craiovei. Autoritãþile
locale au anunþat cã, pentru acest an, vor
accesa fonduri europene pentru achiziþia de
tramvaie ºi autobuze noi ºi pentru a moder-
niza depoul de tramvaie ºi un tronson de cale
de rulare, din zona Ford. “Prioritãþile noas-
tre, pentru 2017, sunt reprezentate, printre
altele, de achiziþia unui numãr de 10 tram-
vaie, 50 de autobuze ºi reabilitarea tronso-
nului de tramvai de la Henry Ford, staþiile de
redresare de la tramvaie care nu au fost
abordate ºi care sunt eligibile, dar ºi reabili-
tarea depoului de tramvaie. Totodatã, inten-

50 de autobuze ºi50 de autobuze ºi50 de autobuze ºi50 de autobuze ºi50 de autobuze ºi
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În aºteptarea bugetului, Primãria Craiova ºi-a creionat lista de proiecte pe fon-
duri UE pe care le va accesa în acest an. Printre investiþii se aflã achiziþia de auto-

buze ºi tramvaie noi, precum ºi modernizarea întregii infrastructurii legate de
transportul cu tramvaiul în Craiova. Din fonduri proprii, Primãria ºi-a propus sã

asfalteze strãzile de pãmânt de la periferia oraºului.

þionãm sã accesãm fondurile europene ºi
pentru reabilitarea câtorva dintre intersecþii-
le cu probleme din municipiu, precum cea
de la ieºirea din pasajul subteran, intersecþia
din capãtul bulevardului Romanescu, de la
Madona ºi alte câteva intersecþii pe care in-
tenþionãm sã le prindem în aceste proiecte”,
a declarat primarul interimar al Craiovei,
Mihail Genoiu.

Reabilitarea termicã a blocurilor
se continuã

Pe lista de investiþii cu fonduri europe-
ne al Primãriei Craiova se aflã ºi amenaja-

rea unui parc de
distracþii, care a
fost anunþat de
fostul primar Lia
Olguþa Vasilescu încã din mandatul trecut.
“În zona Craioviþa Veche avem un teren
de 4-5 hectare care poate fi transformat
într-un punct de agrement. Este o baltã în
jurul cãreia vrem sã facem un parc”, a
menþionat primarul interimar Mihail Ge-
noiu.

Autoritãþile locale au anunþat cã se con-
tinuã, ºi în acest an, proiectul de reabilita-
re termicã a blocurilor cu fonduri europe-
ne, dar cã se vine cu o noutate în ceea ce
priveºte separarea pe orizontalã a distri-
buþiei de energie termicã. “Noul ghid in-
clude, ca noutate, separarea pe orizontalã
a distribuþiei de energie termicã. De sãp-
tãmâna viitoare, vom avea zilnic întâlniri
cu asociaþiile de locatari, în sala mare a
Primãriei, cãrora le vom prezenta ceea ce
s-a realizat în ediþia trecutã de fonduri eu-
ropene, blocurile care s-au reabilitat, in-
clusiv cu fotografii ºi filme. Totodatã, am
invitat proprietari din blocurile deja reabi-
litate, care sã împãrtãºeascã din propria
lor experienþã”, a declarat Mihail Genoiu.

Strada „Henry Ford” va intra în reparaþii
Pe lângã proiectele cu fonduri europe-

ne, Primãria Craiova va continua ºi inves-
tiþiile cu bani de la bugetul local. Primele
lucrãri sunt anunþate în zona fabricii Ford,
unde vor fi reabilitate peroanele de la tram-
vai ºi modernizatã ºi strada „Henry Ford”.
«Imediat ce vremea va permite, vom de-
mara lucrãrile la strada „H. Ford”. Benefi-

ciem de o licitaþie pe care am organizat-o
în cursul anului trecut ºi o putem acum
bugeta. Am abordat, totodatã, problema
peroanelor din acea zonã, unde este un flux
foarte mare de oameni, fiind schimburile
între ture de la compania Ford», a preci-
zat Genoiu. Dupã reabilitarea strãzii „Henry
Ford”, vor  intra în reabilitare mai multe
strãzi, precum „Gârleºti” (cu strãpungere
în Centura de Nord), „Eliza Opran”, „Ra-
zelm”, „Izvorul Rece”, „Allecu Russo”,
„Maria Rosseti” ºi „Poienii”, strãzi aflate
într-o stare deplorabilã.

Asfaltãri la periferie
Anul acesta, autoritãþile locale au anun-

þat cã vor încheia ºi un acord-cadru pen-
tru investiþii pe strãzile de pãmânt. Acesta
se gãsesc la periferia Craiovei ºi vor fi as-
faltate, dupã cum au anunþat reprezentan-
þii municipalitãþii. „Anul acesta intenþionãm
sã facem un acord-cadru pentru strãzile
de la periferie, care nu au avut niciodatã
asfalt. Pentru o mare parte dintre strãzile
neasfaltate avem deja studiul de fezabilita-
te. Tot acest pachet va fi licitat imediat ce
avem bugetul pentru a putea interveni asu-
pra lor. De anul acesta, vor fi asfaltate ma-
joritatea strãzilor care nu au avut asfalt
pânã acum. Ele vor fi duse la capãt cu
prioritate, imediat ce va fi demaratã pro-
cedura de achiziþie publicã”, a explicat pri-
marul interimar Mihail Genoiu.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Un bãrbat în vârstã de 45 de
ani, din comuna doljeanã Scaeºti,
a fost arestat preventiv pentru 30
de zile, în baza mandatului emis
ieri, pe numele sãu, de Judecãto-
ria Filiaºi, pentru comiterea in-
fracþiunilor de furt, violare de do-
miciliu, distrugere, lovire sau alte
violenþe ºi ameninþare. Bãrbatul
a ajuns în Centrul de Reþinere ºi
Arest Preventiv din cadrul In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
Dolj dupã ce ºi-a agresat ºi ame-
ninþat fosta concubinã, dar ºi pe
fiul acesteia ºi le-a sustras diver-
se bunuri din locuinþã, în mod re-
petat.

Mai exact, potrivit reprezen-
tanþilor IPJ Dolj, sãptãmâna tre-
cutã, sâmbãtã, 11 februarie a.c.,
în jurul orei 8.00, lucrãtorii Sec-
þiei 15 Poliþie Ruralã Filiaºi au fost
sesizaþi de o femeie în vârstã de

Arestat dupã ce ºi-aArestat dupã ce ºi-aArestat dupã ce ºi-aArestat dupã ce ºi-aArestat dupã ce ºi-a
terorizat fosta concubinãterorizat fosta concubinãterorizat fosta concubinãterorizat fosta concubinãterorizat fosta concubinã

44 ani, din comuna Scaieºti, de-
spre faptul cã, în seara anterioa-
rã, fostul ei concubin, Petricã
Anghel, de 45 de ani, din aceeaºi
localitate, a pãtruns fãrã drept în
locuinþa sa, exercitând acte de
violenþã atât asupra ei, cât ºi a fiu-
lui sãu în vârstã de 18 ani, pre-
cum ºi asupra unei minore de 16
ani, ºi i-a distrus uºa de la intra-
rea în locuinþã. 

În temeiul sesizãrii primite prin
apelul unic de urgenþã 112, poli-
þiºtii de investigaþii criminale au
ajuns la faþa locului, iar în urma
verificãrilor ºi investigaþiilor efec-
tuate a rezultat faptul cã bãrba-
tul, fiind sub influenþa bãuturilor
alcoolice, a pãtruns fãrã drept în
locuinþa victimei, iar cu un obiect
contondent a distrus uºa de la in-
trarea în imobil ºi le-a agresat pe
cele trei persoane. Mai mult de-

cât atât, la plecare, bãrbatul a
sustras ºi o bicicletã ce se afla în
curtea locuinþei femeii de 44 de
ani, pe care ulterior poliþiºtii au
recuperat-o. În urma extinderii
cercetãrilor cu privire la faptele
comise, oamenii legii au mai sta-
bilit cã Petricã Anghel, în mod
repetat, a pãtruns fãrã drept în
locuinþa persoanelor vãtãmate,
sustrãgând mai multe bunuri. În
plus, acesta a distrus panoul elec-
tric de alimentare a locuinþei ºi a
ameninþat persoanele vãtãmate
cu acte de violenþã. 

„Împotriva suspectului s-a
început urmãrirea penalã pen-
tru sãvârºirea infracþiunilor de
furt calificat, violare de domi-
ciliu în formã continuatã, dis-
trugere în formã continuatã, a-
meninþare, lovire ºi alte violen-
þe. În baza probatoriului admi-

nistrat, pe numele suspectului
procurorii au emis ordonanþã de
reþinere pentru 24 de ore, ast-
fel cã poliþiºtii l-au încarcerat
în Centrul de Reþinere ºi Arest
Preventiv al Inspectoratului”,
ne-a declarat agent ºef adjunct
Amelia Barbu, din cadrul Birou-

lui de presã al IPJ Dolj.
În cursul zilei de ieri, Petricã

Anghel a fost prezentat Judecã-
toriei Craiova cu propunere de
arestare preventivã, propunere
admisã de instanþã, care i-a emis
mandat de arestare pentru o pe-
rioadã de 30 de zile.

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj,
joi, 16 februarie a.c., în jurul orei
12.30, lucrãtorii Postului de Poliþie
Catane, aflaþi în exercitarea atribu-
þiilor de serviciu, au observat un
autoturism Audi A4, înmatriculat în
Franþa, care se deplasa pe DN 55A,
condus de Gheorghe Zamfir, de 32
de ani, din comuna Catane, persoa-
nã despre care agenþii de poliþie ºtiau
cã nu posedã permis de conducere
pentru nici o categorie.

Astfel, oamenii legii au efectuat
semnal regulamentar de oprire, fi-
ind puse în funcþiune atât semnale-
le luminoase, cât ºi cele acustice,

Focuri de armã pentru prinderea unui ºofer fãrã permisFocuri de armã pentru prinderea unui ºofer fãrã permisFocuri de armã pentru prinderea unui ºofer fãrã permisFocuri de armã pentru prinderea unui ºofer fãrã permisFocuri de armã pentru prinderea unui ºofer fãrã permis
Poliþiºtii din comuna doljeanã Catane au

fost nevoiþi sã urmãreascã un autoturism
prin localitate ºi sã facã uz de armã pentru
a-l putea prinde pe ºoferul care a abando-
nat la un moment dat maºina ºi a încercat

sã scape pe jos. Dupã ce au reuºit sã-l prin-
dã, în urma verificãrilor efectuate, oamenii
legii au stabilit cã bãrbatul, în vârstã de 32
de ani, nu avea permis de conducere, astfel
cã i-au întocmit dosar penal.

însã bãrbatul de la volan nu s-a con-
format ºi ºi-a continuat deplasarea,
pe DN 55 A ºi apoi pe mai multe
drumuri secundare din comuna
doljeanã Catane. Echipa de poliþiºti
a pornit în urmãrirea autovehiculu-
lui, iar la un moment dat bãrbatul
de 32 de ani a abandonat autoturis-
mul ºi a încercat sã se sustragã
controlului alergând pe un teren vi-
ran de la marginea localitãþii. 

„Poliþiºtii l-au somat din nou
sã se opreascã, acesta ignorând ºi
de aceastã datã somaþiile, fapt
pentru care un agent de poliþie a
executat, în plan vertical, trei fo-

curi de avertisment cu armamen-
tul din dotare, reuºind astfel prin-
derea ºi imobilizarea persoanei în
cauzã. Poliþiºtii l-au imobilizat ºi
condus pe suspect la sediul unitã-
þii de poliþie, iar pe numele aces-
tuia a fost întocmit un dosar de
cercetare penalã sub aspectul sã-
vârºirii infracþiunii de conducere
pe drumurile publice a unui auto-
turism fãrã a poseda permis de
conducere”, ne-a declarat agent ºef
adjunct Amelia Barbu, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj, pre-
cizând cã cercetãrile sunt continua-
te cu bãrbatul în stare de libertate.

Poliþiºti din cadrul Poliþiei Ora-
ºului Segarcea ºi Secþiei 13 Poli-
þie Ruralã Segarcea, în urma ac-
tivitãþilor specifice desfãºurate în
cursul zilei de joi, 16 februarie
a.c., i-au identificat ºi ridicat pen-
tru audieri pe Cristian Chelu, de
31 de ani, Orlando ªtefan ºi Fa-
bian Pãdeanu, ambii de 17 ani,
toþi din comuna Valea Stanciului. 

Potrivit IPJ Dolj, din investi-
gaþiile poliþiºtilor a rezultat faptul

În spatele gratiilor, dupã ce au bãtut
un doljean ºi i-au furat banii din casã

Trei doljeni au fost arestaþi preventiv pentru
comiterea infracþiunii de tâlhãrie calificatã, respec-
tiv instigare la infracþiunea de tâlhãrie calificatã, în
baza mandatelor emise joi searã pe numele lor de
Judecãtoria Segarcea. Doi dintre ei, ambii de 17 ani,
au intrat peste un bãrbat din comuna Valea Stanciu-
lui, l-au bãtut ºi i-au furat 1.000 de lei, iar al treilea
este acuzat cã a pus totul la cale, învãþându-i pe
minori ce sã facã. În plus, oamenii legii au mai
stabilit cã cei trei au mai comis încã douã furturi.

cã, în noaptea de 15/
16 februarie a.c., în jurul orei
3.45, cei doi minori de 17 ani au
pãtruns în imobilul unui bãrbat de
67 de ani, din Valea Stanciului, l-
au lovit ºi i-au furat suma de
1.000 lei. În cauzã, poliþiºtii au
întocmit dosar de cercetare pe-
nalã, iar Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Segarcea a dispus
punerea în miºcare a acþiunii pe-
nale faþã de cei doi doljeni de 17

ani pentru sãvârºirea infracþiunii
de tâlhãrie calificatã, iar faþã de
Cristian Chelu pentru sãvârºirea
infracþiunii de instigare la infrac-
þiunea de tâlhãrie calificatã. Asta
deoarece s-a stabilit cã bãrbatul
de 31 de ani le-a spus minorilor
cã victima locuieºte singurã ºi ar
avea sume mari de bani în casã,
punând la cale comiterea faptei.

 „De asemenea, prin extinde-

rea cercetãrilor, în sarcina celor
trei inculpaþi s-au mai reþinut
douã infracþiuni de furt califi-
cat cu un prejudiciu de aproxi-
mativ 7.000 lei, din care s-a re-
cuperat 90%.  Cei trei inculpaþi
au fost reþinuþi ºi prezentaþi Ju-
decãtoriei Segarcea cu propune-
re de arestare preventivã, propu-
nere admisã de instanþã care a
emis pe numele acestora manda-

te de arestare preventivã pe o
perioadã de 30 zile. Poliþiºtii i-
au introdus în Centrul de Reþi-
nere ºi Arest Preventiv Dolj pe
cei trei doljeni urmând ca inves-
tigaþiile sã fie continuate în ve-
derea documentãrii întregii ac-
tivitãþi infracþionale”, a preci-
zat agent ºef adjunct Amelia Bar-
bu, din cadrul Biroului de presã
al IPJ Dolj.
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În criza profundã pe care o traversãm de
câteva sãptãmâni bune, ba chiar începând
din clipa anunþãrii rezultatului scrutinului
electoral din 11 decembrie trecut, cerinþele,
urlate în Piaþã ori susþinute în spaþiul media-
tic, n-au subsumat nici mãcar accidental un
obiectiv ce-a fost recunoscut ºi declarat în
repetate rânduri în toatã perioada de dupã
1990: reforma clasei politice. O reformã, ce-
i drept, invocatã retoric de cãtre toate for-
maþiunile ºi de cãtre toþi liderii lor, ba chiar
asumatã, cu o ipocrizie sorã cu minciuna,
cã, în realitate, ea s-ar fi împlinit. Nu o datã,
ci de mai multe ori. Mai precis, înaintea
fiecãrui mandat electoral ºi guvernamen-
tal, în ciuda constatãrii, la final de mandat
ºi în succesiva campanie, cã, de fapt, ea
nu doar cã nu se fãcuse, ci doar mimetiza-
tã, recoafatã, eventual reîntãritã prin sub-
stituiri de persoane, în absenþa oricãror
criterii de competenþã, de revigorare a con-
ºtiinþelor ºi de schimbare a practicilor pã-
guboase, toate înscrise în acelaºi scenariu
al unei perpetue reciclãri.

La marile proteste din ultimele zile, acest
deziderat n-a apãrut, n-a intrat pe agenda
demonstranþilor decât într-o variantã parti-
cularã, la fel de nocivã dacã nu chiar mai
nocivã decât ignorarea sa, a unor susþinã-
tori ai USR, o formaþiune nouã intratã în
Parlament, arogându-ºi, pe niºte modele
europene deja eºuate ºi ele între timp, o ori-
gine „civicã”, dar care, chiar mai repede
decât s-a putut aºtepta cineva, ºi-a anunþat
din start o slãbiciune ce va deveni foarte
repede un crud ºi greu contestabil faliment.

Þinta – legitimã sau nu –, dar unicã, a fost
anti-PSD. Una, fireºte, fezabilã în cadrul unei
democraþii, dar meschinã prin eludarea voi-
tã a adevãrului, ºi el extrem de crud, cã
metehnele, inadvertenþele, erorile ºi mai ales
procesul reformator ale partidului contestat
se regãseau în aceeaºi mãsurã, dacã nu chiar
mai grav, ºi la toate celelalte formaþiuni in-
trate ori nu în nouo Parlament.

Cauzele – de care nu mai vorbesc decât
parþial ºi cu jumãtãþi de mãsurã – doar foar-
te puþini comentatori ºi analiºti sunt multiple
ºi vechi cât democraþia noastrã ºi statul de
drept post-decembriste. Cea mai evidentã
dintre cauze mi se pare a fi psihologia de
caste, iar motorul care o susþine ºi-o alimen-
teazã este absenþa moralei, minime, ca sã
preiau un epitet clasicizat, nu la un nivel pur
formal ºi declarativ, ci ca fundament al unei
politici axate exclusiv pe performanþã ºi pusã
în acord cu realitatea vie ºi cu condiþia cetã-
þenilor ºi a Þãrii în ansamblul ei.

Este al doilea principiu asupra cãruia in-
sista Enrico Berlinguer, fostul ºef al comu-
niºtilor italieni în interviul pe care-l indicam
în articolul de ieri ºi care – atenþie – în toþi
cei peste aproape patruzeci de ani care au
trecut de la publicarea lui ºi de la decesul
intervievatului s-a transformat mereu într-
un fel de memento, republicat în momente
de crize de care nici Italia ºi nici alte state-
n-au dus lipsã.

Iatã ce afirma fostul lider italian în 1981:
„Chestiunea moralã nu se epuizeazã în

faptul cã, existând hoþi, corupþi, escroci în
înalte sfere ale politicii ºi ale administra-
þiei, trebuie sã-i scoatem la suprafaþã, tre-
buie sã-i denunþãm ºi trebuie sã-i trimitem
în puºcãrie. Chestiunea moralã (…) e tot-
una cu ocuparea Statului din partea parti-
delor aflate la guvernare ºi de curentele
lor, e totuna cu rãzboiul dintre bande, tot-
una cu concepþia politicii ºi cu metodele
de guvernare ale acestora, ce trebuie pur
ºi simplu abandonate ºi depãºite. Iatã de
ce celelalte partide pot încerca sã fie forþe
ale unei serioase reînnoiri numai ºi numai
dacã iau cu asalt deplin chestiunea mora-
lã mergând la cauzele sale politice. Însã
ceea ce trebuie sã intereseze cu adevãrat
este soarta Þãrii. Dacã se continuã în acest
mod, … democraþia riscã sã fie restrânsã,
nu sã se lãrgeascã ºi sã se întãreascã: riscã
sã se sufoce într-o mlaºtinã. Nu cumva a
sosit momentul de a schimba ºi a construi
o societate care sã nu mai fie o grãmadã
de gunoi?”

ªi, în forme de avertismente atât de ac-
tuale pentru ceea ce simþim ºi trãim chiar în
aceºti ani în propria noastrã þarã, interlocu-
torul continua:

«Partidele de astãzi sunt mai ales maºini
de putere ºi de clientelã: scãzutã ori mistifi-
catã cunoaºtere a vieþii ºi a problemelor
societãþii ºi a oamenilor, idei, idealuri, pro-
grame puþine sau vagi, sentimente ºi pasiu-
ne civice zero. Gestioneazã interese, dintre
cele mai disperate ºi mai contradictorii,

uneori dubioase, în orice caz fãrã vreun
raport cu exigenþele ºi nevoile umane ur-
gente, ori compromiþându-le fãrã a urmãri
binele comun. Însãºi structura lor de orga-
nizaþie s-a conformat de-acum acestui mo-
del ºi nu mai sunt organizatori ai poporu-
lui, formaþiuni care sã-i promoveze maturi-
zarea civicã ºi iniþiativa: sunt mai degrabã
federaþii de curente, de camarile, fiecare cu
un „boss” ºi cu un „sub-boss”…».

În concluzie, o fi fost Enrico Berlinguer
un comunist, chiar dacã în acele timpuri,
urmare a asasinãrii adversarului sãu politic,
nimeni altul decât ºeful democrat-creºtini-
lor, la fel de faimosul Aldo Moro, cu care
reuºise sã stingã, prin dialog, lunga perioa-
dã a „anilor de plumb” ce-a marcat întregul
deceniu al optulea al Italiei, pusese bazele
Uniunii Europene în forma în care a evoluat
pânã azi, însã alegaþiile sale au devenit puncte
cardinale în politologia din Peninsulã ºi din
alte þãri ale planetei.

Cine, abandonând idiosincrazii teziste, de
tipul repudierii unor personalitãþi – altmin-
teri intelectuali de marcã ºi reputaþi ca atare
în largi cercuri ale gândirii universale – pe
motivul comunismului, ºi mã refer din nou
la cel occidental, aruncat într-un gol al isto-
riei, cu riscul de a ignora tocmai adevãrul,
în toatã dramaticitatea sa, cã l-am trãit, în
locul unor diagnoze refulatoare ar merita sã
caute în aceste spuse ale lui Berlinguer un
set de cauzalitãþi ale degradãrii politicii
autohtone. ªi poate chiar mai mult.

Reforma suspendatã a partidelor (II)Reforma suspendatã a partidelor (II)Reforma suspendatã a partidelor (II)Reforma suspendatã a partidelor (II)Reforma suspendatã a partidelor (II)
Moralã vs corupþie

Încã ºapte cazuri de rujeolã în judeþul DoljÎncã ºapte cazuri de rujeolã în judeþul DoljÎncã ºapte cazuri de rujeolã în judeþul DoljÎncã ºapte cazuri de rujeolã în judeþul DoljÎncã ºapte cazuri de rujeolã în judeþul Dolj
Epidemia de rujeolã declanºatã în România în

urmã cu ºase luni continuã sã facã victime. Un al
17-lea posibil deces cauzat de aceastã afecþiune este
în curs de investigare în judeþul Arad. În plus, nu-
mãrul de cazuri continuã sã creascã, încã ºapte fi-
ind înregistrate în Dolj numai în ultima sãptãmânã.

În Dolj, 91,4 la sutã din copiii
cu vârste cuprinse între 9 ºi 11 luni
au fost vaccinaþi împotriva rujeo-
lei, afecþiune care a provocat deja
în judeþ trei decese ºi îmbolnãvirea
a 159 de persoane. Medicii reamin-
tesc faptul cã vaccinarea împotri-
va rujeolei este singura metodã efi-
cientã de control a evoluþiei epide-
miei ºi imunitatea comunitarã nu se
poate realiza decât prin acoperiri
vaccinale înalte. Ca mãsurã de li-
mitare a extinderii epidemiei de ru-
jeolã, la nivel naþional a fost orga-
nizatã o campanie suplimentarã de
vaccinare cu RRO a copiilor ne-
vaccinaþi ºi incomplet vaccinaþi. În
Dolj au fost imunizaþi împotriva
rujeolei 85,3 la sutã copii cu vârsta
între 1-4 ani (vaccinaþi cu 0 doze
în antecedente), 75,7 la sutã din
copiii cu vârsta de 5-9 ani (vacci-
naþi cu 0 doze în antecedente) ºi
87 la sutã din copiii cu vârsta de 5-
9 ani (vaccinaþi cu 1 dozã în ante-
cedente).

În ultimii ani, acoperirea vac-
cinalã în România se pãstra sub
nivelul recomandat de Organiza-
þia Mondialã a Sãnãtãþii (OMS),
de 95%, pentru boli precum dif-
terie, tetanos, rujeolã, rubeolã,
oreion ºi hepatitã B, în principal

din cauza refuzului vaccinãrii.
Reducerea vaccinãrii împotriva
rujeolei, rubeolei ºi oreionului a
dus la douã epidemii de rujeolã ºi
una de rubeolã, România pierzân-
du-ºi statutul de þarã care avea
tentativa de eliminare a rujeolei de
pe teritoriul ei.

Numãrul de cazuri a ajuns la 159
Numãrul total de cazuri con-

firmate cu rujeolã în România este
de 3.071. Au fost înregistrate ºi
16 decese (plus un caz aflat în
curs de investigare): 5 în judeþul
Arad, 4 în judeþul Timiº, 3 în ju-
deþul Dolj, 3 în judeþul Caraº Se-
verin ºi 1 în Bucureºti.

Cazuri de rujeolã au fost de-
pistate în 35 de judeþe ºi în muni-
cipiul Bucureºti, cele mai multe
fiind în Caraº Severin (703), Arad
(617), Timiº (566) ºi Mureº
(311). În Dolj sunt 159 de cazuri,
în Bistriþa Nãsãud – 129, în Cluj
– 90, Hunedoara (55), Satu Mare
(48) în Braºov – 43, în Suceava
sunt 39, în Olt (39), Cãlãraºi (33),
Brãila (31), Mehedinþi (31), Alba
(28), Bihor (24), Bucureºti (22),
Sãlaj (21), Harghita (19) ºi Gorj
(14). Cazuri s-au înregistrat ºi în
Neamþ (8), Iaºi (6), Buzãu (5),

Dâmboviþa (5), Sibiu (4), Ilfov
(4), Bacãu (4), Constanþa (3),
Vâlcea (3) ºi Vaslui (2). În jude-
þele Maramureº, Giurgiu, Boto-
ºani, Prahova ºi Ialomiþa s-a în-
registrat câte un caz de rujeolã.

Majoritatea cazurilor reprezin-
tã focare în comunitãþile cu aco-
perire vaccinalã scãzutã. În con-
textul epidemiologic actual s-a
recomandat intensificarea acþi-
unilor de vaccinare cu ROR a
copiilor incomplet vaccinaþi/ne-
vaccinþi. Totodatã, reprezentan-
þii Misterului Sãnãtãþii au fãcut
un apel cãtre pãrinþii care nu ºi-
au vaccinat pânã în acest mo-
ment copiii sã meargã la medi-

cul de familie pentru a-i imuni-
za pe cei mici.

Afecþiune
extrem de contagioasã

Rujeola este o boalã infecþioasã
transmisibilã pe cale respiratorie,
extrem de contagioasã care adesea
duce la complicaþii. Din patru per-
soane care fac rujeolã, una are ne-
voie de spitalizare. Pentru 1 din
1.000 de bolnavi de rujeolã, boala
este mortalã. Vaccinul împotriva
rujeolei protejeazã copiii împotriva
acestei boli. În România 9 din 10
pãrinþi îºi vaccineazã copiii.

Imunitatea împotriva infecþiei

rujeolice se dobândeºte fie prin tre-
cerea prin infecþie, fie prin vacci-
nare. Boala se manifestã prin fe-
brã înaltã, conjunctivitã (aspect de
„copil plâns”), rinoree,tuse, erup-
þie (pete catifelate roze pe faþã, ul-
terior trunchi ºi membre). Rujeola
poate evolua sever cu pneumonie,
encefalitã sau se poate suprainfecta
bacterian. În situaþii foarte rare,
virusul nu este eliminat din orga-
nism ºi peste ani produce panen-
cefalita sclerozantã subacutã, boalã
care deºi este extrem de rarã este
extrem de periculoasã ducând in-
variabil la deces.

RADU ILICEANU
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«Constat cu dezamãgire cã
existã personaje de carton ascun-
se sub „pãtura civismului” care,
dupã ce s-au „infiltrat” misterios
în politicã traiesc cu impresia cã
au devenit subit lideri cu câºti-
guri electorale asigurate. Este ºi
cazul domnului deputat USR
Adrian Prîsnel, reprezentantul
obosiþilor ºi adormiþilor din Par-
lament, care, într-un moment de
narcisism politic a conchis cã
PNL nu este un partid de dreap-
ta. Speram totuºi ca „partidul
cacealma” sã aibã membri apþi
pentru lecturã, sã cunoascã pu-
þinã istorie ºi, chiar ºi în minimul
lor bagaj cultural, sã deþinã infor-
maþii corecte despre cei mai buni
decât ei, chiar dacã au fost „pro-
gramaþi” sã le nege”», a subliniat
senatorul Mario Oprea într-o de-
claraþie de presã.

ALDE Dolj îºi propune  totodatã relansa-
rea TLDE Dolj, organizaþia de tineret a ALDE
Dolj, al cãrui interimat la conducere este
asigurat de Adrian Marinescu, student în anul În comparaþie cu salariul minim garan-

tat în anul 2008, de doar 139 euro, Româ-
nia a înregistrat progrese semnificative,
reuºind sã-ºi dubleze salariul pe parcursul
ultimilor 10 ani. Aceastã creºtere plaseazã
þara pe locul 2 în Europa în termeni de
modificãri salariale, însã decalajul faþã de
media europeanã rãmâne semnificativ. Po-

„Liberalii vechi” au fost înfuriaþi„Liberalii vechi” au fost înfuriaþi„Liberalii vechi” au fost înfuriaþi„Liberalii vechi” au fost înfuriaþi„Liberalii vechi” au fost înfuriaþi
de declaraþia „useriºtilor noi”de declaraþia „useriºtilor noi”de declaraþia „useriºtilor noi”de declaraþia „useriºtilor noi”de declaraþia „useriºtilor noi”

Senatorul PNL de Dolj Mario Oprea
i-a dat o replicã tãioasã colegului de
parlament, deputatului USR Adrian
Prîsnel, care a declarat în urmã cu câ-
teva zile cã formaþiunea politicã pe

care o reprezintã va merge la Primãria
Craiova cu un candidat separat de PNL
ºi USR nu va face niciun fel de înþele-
gere cu liberalii pe care i-a acuzat de
înþelegeri secrete cu PSD-ul.

„Oferta USR emanã infantilitatea
unora ca domnul Prîsnel”

Jignirile la adresa useriºtilot nu
au contenit. Nu s-a trecut prea
uºor nici peste faza cu „aþipirea”
senatorului Mihai Goþiu în Parla-
ment. „În virtutea necondiþiona-
tului „serviciu public” pe care
USR îl promoveazã când nu con-
fundã sala de plen cu camera de
hotel, tânãrul deputat Prîsnel ar
trebui sã explice craiovenilor cum
întregeºte el un partid care nu ºtie
nici dacã e de dreapta, nici dacã
merge pe stânga”, a tunat ºi ful-
gerat senatorul liberal.

Mario Oprea s-a legat ºi de ideo-
logia acestui partid, de afpt a spus
cã nu existã aºa ceva ºi a numit-o
structurã artificialã, de laborator,
cu un traseu dubios încã din faºã,
care n-are ideologie ºi nici nu-ºi

doreºte una.  „Oferta USR emanã
infantilitatea unora ca domnul Prîs-
nel, care, dupã ce a învãþat sã-ºi
lege ºireturile, crede cã se poate
trage de ºireturi cu oricine. Înþeleg
nevoia întâmplãtorului deputat de
a-ºi promova întreaga „garniturã”
fãrã istoric, dar îl anunþ cãpartide-
le ca USR, pãstorite de intruºi care
mimeazã solidaritatea doar cu cei
revoltaþi nu pot da un candidat eli-
gibil nevoilor pe care le au craio-
venii ºi niciodatã nu au demonstrat
fidelitate în a-i ajuta”, a spus par-
lamentul doljean.
Sfaturi de re-re-reînfiinþare

Mario Oprea considerã cã sco-
pul USR  a fost doar sã adune
capital, aºa cum s-a ºi întâmplat,
din dramele comunitãþilor, sã fo-
loseascã în interes electoral dez-
amãgirea sau furia oamenilor,

pentru a atinge un prag, fãrã a le
oferi însã programe viabile, stra-
tegii revitalizante sau soluþii lo-
cale pe care le aºteaptã de ani
buni. «USR nu se poate lãuda cu
altceva decât cu indivizi ghidaþi
sã aparã în momente cheie iar
aceastã formaþiune misterioasã
înfiinþatã ca ºi USB ca partid  al
transparenþei civice, sunt singu-
rele din istoria post decembristã
ale cãror congrese s-au derulat

cu uºile închise. Domnul Adrian
Prîsnel ar trebui sã aplice pentru
„desecretizarea” altor aspecte, nu
sã emitã minciuni despre „libera-
lii rãi” ºi în loc sã vegheze pe banii
statului un lot de aleºi îndoctri-
naþi sã facã scandal în Parlament,
mai bine ºi-ar sfãtui colegii sã se
re-re-reînfiinþeze conform opor-
tunismului dramaturgic, în „Uni-
unea Salvaþi USR”», a conchis
senatorul Mario Oprea.

ALDE Dolj:
Structuri organizatoriceStructuri organizatoriceStructuri organizatoriceStructuri organizatoriceStructuri organizatorice

funcþionale în toate cele 1funcþionale în toate cele 1funcþionale în toate cele 1funcþionale în toate cele 1funcþionale în toate cele 11111111111
localitãþi ale judeþului Doljlocalitãþi ale judeþului Doljlocalitãþi ale judeþului Doljlocalitãþi ale judeþului Doljlocalitãþi ale judeþului Dolj

În ºedinþa recentã a Biroului
Executiv  s-au stabilit câteva
mãsuri  prin care organizaþiile
locale care au fost dizolvate ca
urmare a rezultatelor nesatisfãcã-
toare de la alegerile parlamentare
sã fie refãcute, iar în localitãþile în
care existã doar grupuri de iniþiativã
ALDE sã fie create organizaþii,
potrivit Statului ALDE.

III la ªtiinþe Politice în cadrul Universitãþii
Craiovene. De asemenea, OFLDE – Orga-
nizaþia de Femei a ALDE Dolj îºi continuã
acþiunile de organizare în teritoriu. Chiar la
sfârºitul acestei sãptãmâni, în prezenþa pre-
ºedintei OFLDE Dolj, Aniºoara Stãncules-
cu, va fi constituitã OFLDE în comuna Malu
Mare. O altã organizaþie internã a ALDE Dolj
– Liga Aleºilor Locali îºi va dinamiza activi-
tatea în condiþiile în care mai mulþi aleºi lo-
cali de la alte partide au decis  sã susþinã
Programul ALDE ºi Programul Guvernului
Coaliþiei PSD – ALDE.

Pe lângã aceste organizaþii interne, ALDE
DOLJ îºi propune sã iniþieze constituirea unui
Club al Antreprenorilor ºi Profesiilor Liberale

ALDE Dolj, o structu-
rã care sã reuneascã
toþi membrii ºi simpa-
tizanþii ALDE care des-
fãºoarã activitãþi antre-
prenoriale sau au pro-
fesii liberale. „Toate
aceste activitãþi fac
parte dintr-o strategie
mai amplã prin care
ALDE Dolj vrea sã-ºi
atingã obiectivul decla-
rat – acela de a fi – la
orizontul 2020 – pri-
ma forþã politicã libe-
ralã din judeþ”, se pre-
cizeazã în comunica-
tul de presã remis de
cãtre ALDE Dolj.

Cu un salariu
minim de 275 de
euro, România
ocupã penultimul
loc în clasamentul
statelor membre,
Bulgaria fiind
singura þarã unde
se înregistreazã
un salariu mai mic
– 235 euro, se aratã în comunica-
tul de presã Eurostat, publicat în
10 februarie. La polul opus, cu un
salariu minim pe economie de 8,5
ori mai mare decât al Bulgariei,
se aflã Luxemburgul unde remu-
neraþia minimã atinge 1.999 euro.

trivit datelor Biroului de statisticã al UE
(Eurostat), la 1 februarie 2017, 22 dintre
cele 28 de state membre ale Uniunii Euro-
pene foloseau un nivel minim naþional de
salarizare, excepþie fãcând Austria, Cipru,
Danemarca, Italia, Finlanda ºi Suedia.
Trei grupuri principale

Datele reliefeazã trei grupuri principale
de state membre în ceea ce priveºte nive-
lul minim de salarizare, exprimat în euro:
salariu minim sub 500 de euro pe lunã –
în aceastã categorie sunt incluse zece state
membre, toate situate în estul Uniunii: Bul-
garia (235), Romania (275), Letonia ºi Li-
tuania (ambele 380), Cehia (407), Unga-
ria (412), Croaþia (433), Slovacia (435),
Polonia (453) ºi Estonia (470); salariu
minim între 500 ºi 1.000 de euro - cinci
state membre, situate în partea de sud,
intrã în aceastã categorie: Portugalia (650),
Grecia (684), Malta (736), Slovenia (805)
ºi Spania (826); salariu minim peste 1.000
de euro - ºapte state membre, toate situa-
te în regiunea de nord-vest a Europei, se
înscriu în aceastã categorie, ºi anume: Lu-
xemburg (1.999), Irlanda (1.563), Olan-
da (1.552), Germania (1.498 ), Franþa
(1.480) ºi Marea Britanie (1.397).

Raþia de 1:9 dintre cel mai mic ºi
cel mai mare salariu minim din UE,
se reduce la 1:3 atunci când se ia
în  calcul  puterea de cumpãrare
standard, deoarece statele membre
cu salarii minime reduse au, în ge-
neral, preþuri relativ reduse com-
parativ cu cele unde se înregistreazã
salarii minime mai ridicate.

România a dublat salariul minim
în ultimii 10 ani
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în ultimii 10 ani
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în ultimii 10 ani
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Guvernul României, la data de
16 februarie 2017, a adoptat o
hotãrâre care aprobã sprijinul fi-
nanciar excepþional cu caracter
temporar care se acordã produ-
cãtorilor agricoli din sectorul
fructe ºi legume. În urma prelun-
girii embargoului Federaþiei Ruse
impus produselor agroalimenta-
re ale Uniunii Europene, Comisia
Europeanã a stabilit mãsurile de
sprijin excepþional cu caracter
temporar suplimentar pentru pro-
ducãtorii din sectorul fructe ºi
legume prin adoptarea Regula-
mentului Delegat (UE) 921/2016
al Comisiei din 10 iunie 2016 de
stabilire a unor mãsuri de sprijin
excepþionale cu caracter tempo-
rar suplimentare pentru producã-
torii de anumite fructe ºi legume.
Nu au gãsit alte pieþe
de desfacere

Interdicþia impusã de guvernul
rus importului de legume ºi fructe
din Uniunea Europeanã la data de
7 august 2014 a condus la pertur-
barea pieþei legumelor ºi fructelor
din UE, prin scãderea semnificati-
vã a preþurilor acestora, ca urma-
re a supraofertei cauzate de faptul
cã nu s-au identificat alte debuºee
de export. Situaþia creatã a avut
implicaþii majore asupra sectorului
fructelor ºi legumelor din Româ-
nia, pentru cã nu a existat posibili-
tatea valorificãrii imediate pentru
cantitãþi însemnate de fructe ºi le-
gume ºi nici a depozitãrii cores-
punzãtoare din cauza capacitãþii
reduse de depozitare de care dis-
pune þara noastrã. Existenþa în con-
tinuare a ameninþãrii de perturbare
a pieþei de legume ºi fructe a im-
plicat Comisia Europeanã în adop-

Mãsuri de sprijin pentru producãtoriiMãsuri de sprijin pentru producãtoriiMãsuri de sprijin pentru producãtoriiMãsuri de sprijin pentru producãtoriiMãsuri de sprijin pentru producãtorii
din sectorul fructe ºi legumedin sectorul fructe ºi legumedin sectorul fructe ºi legumedin sectorul fructe ºi legumedin sectorul fructe ºi legume

Executivul a reglementat joi, 16 februarie
a.c., mai multe scheme de ajutor în agricultu-
rã. Mai precis, din cauza imposibilitãþii de a
mai exporta în spaþiul economic rusesc, ur-
mare a embargoului impus de Rusia importu-
lui de legume ºi fructe, producãtorii agricoli
români au dreptul la despãgubiri. Suma alo-
catã de UE nu depãºeºte 5,5 milioane de lei

ºi trebuie probate distrugerile sau nerecoltã-
rile a 3.000 de tone de fructe ºi legume. Plãþi-
le se vor face de APIA pânã la data de 30
septembrie a.c. De asemenea, solicitãrile de
înscriere în programul de sprijin pentru toma-
te, cultivate în sere sau solarii sunt în creºte-
re, MADR estimând cã se va ajunge la un
numãr de peste 8.000 de potenþiali beneficiari.

tarea Regulamentului Delegat (UE)
921/2016 al Comisiei din 10 iunie
2016 de stabilire a unor mãsuri de
sprijin excepþional cu caracter tem-
porar suplimentare pentru produ-
cãtorii de anumite fructe ºi legu-
me, prin care se prelungeºte apli-
carea unor mãsuri excepþionale de
despãgubire a producãtorilor.
Banii se dau pentru nerecoltare
sau retragere de pe piaþã

Cantitatea repartizatã
României este de 3.000
tone. Perioada aplicãrii
acestor mãsuri excepþi-
onale este de la data de
1 iulie 2016 ºi pânã la
data epuizãrii cantitãþii
de 3.000 tone sau pânã
la data de 30 iunie 2017.
Mãsurile pentru care se
acordã despãgubiri din
fonduri UE sunt retrage-
rile de pe piaþã ºi nere-
coltarea ºi recoltarea îna-
inte de coacere. Benefi-
ciarii acestor mãsuri de
sprijin pot fi organizaþii-
le de producãtori pre-
cum ºi producãtorii de
fructe ºi legume care nu
sunt membri ai unei or-
ganizaþii de producãtori
recunoscute.

Resursele financiare
maxime sunt în sumã de
5.500.000 lei ºi se asigu-
rã ca sprijin financiar afe-
rent Fondului European
de Garantare Agricolã –
FEGA, prin bugetul Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale pe
anul 2017. Agenþia de Plãþi ºi In-
tervenþie pentru Agriculturã efec-
tueazã plãþile pânã la data de 30

septembrie 2017, potrivit preve-
derilor art. 12 din Regulamentul
Delegat (UE) nr. 921/2016. Plãþile
prevãzute de prezenta hotãrâre se
acordã beneficiarilor cu respecta-
rea condiþiilor prevãzute în Ordi-
nul ministrului agriculturii ºi dez-
voltãrii rurale nr. 909/2016 pentru
stabilirea unor mãsuri de sprijin ex-
cepþionale cu caracter temporar
pentru producãtorii din sectorul
fructe ºi legume.

Cultivatorii de tomate,
motivaþi financiar

Actualizarea numãrului de ce-
reri depuse pentru obþinerea spri-

jinului financiar pentru to-
mate cultivate în spaþii pro-
tejate La data de 16 februa-
rie 2017, la Ministerul Agri-
culturii ºi Dezvoltãrii Rurale
au fost primite 2.253 de so-
licitãri de înscriere în pro-
gramul de sprijin pentru to-
mate, cultivate în sere sau
solarii. Acestea provin din 38
de judeþe, cele mai multe so-
licitãri fiind din Olt, Giurgiu,
Dolj, Galaþi, Teleorman ºi
Buzãu. Estimãrile experþilor
din MADR indicã un numãr
de 8.023 potenþiali beneficiari
la nivelul întregii þãri. Prin
aceasta mãsurã producãtorii
agricoli din România sunt
susþinuþi, printr-un program
guvernamental, sã cultive to-

mate în spaþii protejate (sere,
solarii), astfel încât sã asigure
necesarul de consum intern din
producþia autohtonã.

ANT 1 este de 78,92 lei/ha
Guvernul României a mai ad-

optat tot 16 februarie a.c., Ho-
tãrârea care stabileºte plafonul ºi

cuantumul ajutoarelor naþionale
tranzitorii în sectorul vegetal
pentru culturile amplasate pe te-
ren arabil, denumite în continua-

re ANT 1,  care se
acordã pentru anul de
platã 2016. Plafonul
aprobat  este de
119.422.100 euro, re-
prezentând echivalen-
tul a 531.870.207 lei ºi
se alocã de la bugetul
de stat, prin bugetul
Ministerului Agricultu-
rii ºi Dezvoltãrii Rura-
le pe anul 2017.

Cuantumul ANT 1
este de 17,72 euro/ha,
reprezentând echivalen-
tul a 78,92 lei/ha. Bene-
ficiarii ANT 1 sunt:  fer-
mieri activi, fermieri per-
soane fizice ºi/sau per-
soane juridice, universi-
tãþile, institutele de cer-
cetare,  staþiunile didac-
tice, fermele, staþiunile ºi
fermele de cercetare ºi
producþie agricolã, sta-
þiunile de cercetare-dez-
voltare din domeniul
agricol, care au care au
cultivat în anul 2016

culturi în teren arabil. Plãþile se fac
în lei, la cursul de schimb de
4,4537 lei pentru un euro, stabilit
de cãtre Banca Centralã Europea-
nã în data de 30 septembrie 2016.
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Libertatea este cel mai de preþ
dar al omului, din cele mai vechi
timpuri ºi pânã astãzi. De altfel,
chiar Dumnezeu – în marea Sa
Bunãtate ºi Atotputernicie – a lã-
sat omului puterea liberului arbi-
tru. Ce înseamnã a fi liber? Ce fa-
cem cu libertatea noastrã? Existã
libertate spiritualã, diferitã de cea
fizicã? Când trupul este înlãnþuit,
rãmâne spiritual liber? Când spi-

DEZROBIREDEZROBIREDEZROBIREDEZROBIREDEZROBIREA ÞIGANILA ÞIGANILA ÞIGANILA ÞIGANILA ÞIGANILOR – 161 DE ANIOR – 161 DE ANIOR – 161 DE ANIOR – 161 DE ANIOR – 161 DE ANI
de la dezrobirea din lanþuri ºi pânã la dezrobirea de mentalitãþide la dezrobirea din lanþuri ºi pânã la dezrobirea de mentalitãþide la dezrobirea din lanþuri ºi pânã la dezrobirea de mentalitãþide la dezrobirea din lanþuri ºi pânã la dezrobirea de mentalitãþide la dezrobirea din lanþuri ºi pânã la dezrobirea de mentalitãþi

 „Contemporanii mei îºi aduc aminte ºi aci
am ca martor pe mai junele meu contemporan,
pe colegul meu Alexandru Papadopol Calimach,
îºi aduc aminte ce erau þiganii, sunt acum 50 de
ani, chiar atunci când razele civilizaþiunii mo-
derne îmblânzise moravurile în toate societãþile
Europei ºi când sclavia nu mai avea domiciliu
decât în Rusia ºi din nenorocire ºi în România.
Legea þãrii trata pe þigani de lucru, vândut ºi
cumpãrat cã lucru, deºi prin deriziune numãrul
sãu individul se califica de suflet: am atâtea
suflete de þigani; în realitate ºi mai ales stãpânii
care aveau puþini þigani, îi tratau mai rãu chiar
decât prescripþiunile legii. Înainte ca chestiu-
nea dezrobirii þiganilor sã fi intrat în consiliile,
în planurile de reformã ale ocârmuitorilor, ea a
început a se agita prin însãºi iniþiativa parþialã
a stãpânilor de þigani.

Mulþi din aceºtia, ºi numãrul lor din zi în zi
sporea, ori în viaþã, ori mai ales la moarte, îºi
dezrobeau, îºi iertau þiganii. Întrebuinþez cu-
vântul de iertare, pe care îl gãsim în toate ac-
tele de dezrobire; dar reforma era prea grea,
ea jignea prea multe interese ca sã se poatã
opera cu înlesnire. Erau þiganii domneºti ºi
foarte mulþi; aceºtia constituiau un venit mare
în bugetul statului; erau þiganii mãnãstireºti ºi
ai aºezãmintelor publice, ale cãrora servicii
intrau în trebuinþele zilnice ale acestor comu-
nitãþi; erau, în fine, þiganii particulari, þiganii
boiereºti, care constituiau personalul de servi-
tori în curþile boiereºti, bucãtari, vizitii, rândaºi,
feciori în casã, slujnice, bucãtãrese, cusãtori-
þe. Boierii cei bogaþi aveau chiar capele de
muzici sau tarafe de lãutari.”

(Mihail Kogãlniceanu)

Luni, 20 februarie 2017, Partida
Romilor PRO EUROPA Sucursala
Dolj organizeazã un simpozion
ºtiinþific cu tema “161 DE ANI DE
LA DEZROBIREA ROMILOR”.
Manifestarea se va desfãºura
începând cu ora 10.00, la Bibliote-
ca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman”. Vor participa profesori ºi
lectori ai Universitãþii din Craio-
va, cercetãtori ºi lingviºti. Vã
adresãm, respectuos, invitaþia de
a participa la aceastã manifestare
socio-istoricã, în cadrul cãreia se
vor reflecta amãnunte importante
legate de fenomenul de „dezrobi-
re a romilor”.

VÃ AªTEPTÃM CU DRAG.
ROMEO TIBERIADE,

PREªEDINTE PARTIDA ROMILOR
PRO EUROPA SUCURSALA DOLJ

ritual este încorsetat în mentali-
tãþi bolnave, trupul rãmâne ºi el
prizonier al inacþiunii? Desigur,
întrebãri se pot naºte mereu. Ca
ºi rãspunsurile, de altfel.

Istoria romilor este încã una
neclarã. Anumiþi coetnici ai noºtri,
ca ºi diverºi istorici, au încercat
sã contureze istoria þiganilor, dar,
personal, consider cã se ºtiu prea
puþine adevãruri ºi mai ales pen-

tru deliciul presei circulã mai
multe închipuiri. Izvoarele istori-
ce încã sunt ascunse ºi aºteaptã
sã fie descoperite. Nu vreau sã
fac referire prea mult la firul isto-
ric, deoarece aceasta este strict
treaba istoricilor, a antropologilor,
a investigatorilor din mass-media,
a cercetãtorilor.

Eu vreau sã mã refer mai mult
la dezrobirea… de astãzi. Dezro-
birea de mentalitãþile care încã nu
ne dau voie de a fi integraþi intru
totul în societate. Am mai spus:
trãiesc între douã lumi paralele.
Dezrobirea romilor, astãzi, înseam-
nã libertatea spiritului, a sentimen-
telor, a accesului la educaþie. Încã
avem, ca ºi etnie, anumite menta-
litãþi, anumite obiceiuri, care ne þin
captive într-o lume închisã. Dar
mereu am considerat ca nepoþii ºi
copiii noºtri au dreptul la o viaþã
normal: ºcoala, instruire, educaþie.

Lupt pentru a “dezrobi” romii
din “cãtuºele” ignoranþei.

Lupt pentru a “dezrobi” romii
din “lanþurile” neºtiinþei de carte.

Lupt pentru a “dezrobi” copii
romi din “temniþã” cãsãtoriilor
timpurii ºi a le dãrui libertatea ma-
nifestãrii sentimentelor de dra-
goste curatã.

Lupt pentru a “dezrobi” co-
pii romi din “carcera” lipsei de
educaþie.

Consider cã etnia romã este în
momentul de faþã în plin proces
modern ºi contemporan de dez-
robire de angoasele trecutului.

Luptãm legal ºi instituþional pen-
tru a dobândi libertatea vieþii nor-
male în societate.

Dezrobirea þiganilor – pare un
titlu de film sau de carte.

Dezrobirea romilor este un
fenomen istoric, real, fãrã aurã
de legendã, dar plin de semnifi-
caþii politice, strategice ºi psi-
ho-mentale.

Astãzi, dezrobirea noastrã tre-
buie sã fie una paºnicã. Una fã-
cutã pe drumul cãtre ºcoalã. Una
efectuatã prin bune maniere. Prin
respect pentru toþi semenii noºtri
ºi pentru instituþiile ºi legile sta-
tului român ºi ale Uniunii Euro-
pene. Istoria umanitãþii dezvãlu-
ie, de pildã, eliberarea poporului
indian, prin politica de neagresi-
vitate a lui Mahatma Gandhi – o
strategie îmbrãþiºatã de cãtre un
alt simbol al luptei pentru liber-

tate, Nelson Mandela.
Suntem tributari înaintaºilor.

Cultura noastrã trebuie pãstratã.
În acelaºi timp, obiceiuri care ne
pun la zidul societãþii trebuie aban-
donate, deoarece în timp s-a do-
vedit cã nu sunt aducãtoare de
bine. Dacã se împlinesc anul aces-
ta 161 de ani de la Dezrobirea
Romilor, la Craiova vom marca
evenimentul printr-un simpozion
la care vor participa renumiþi pro-
fesori ai Universitãþii din Bãnie. În
acest fel, marcãm momentul is-
toric, pe cale ºtiinþificã.

• Dar, pentru mine, dezrobirea
romilor rãmâne obiectivul central
a tot  ceea ce întreprind.

• Dezrobirea înseamnã liberta-
te. Libertatea înseamnã putere.

• Copiii noºtri au dreptul la spe-
ranþã.

ROMEO TIBERIADE
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Este una dintre manifestãrile
importante al Facultãþii de Drept,
iar, aºa cum a precizat prof.u-
niv.dr. Viorel Gãinã, prodecan al
Facultãþii de Drept, „dezbaterile
din acest an privesc aspecte de
actualitate ºi de interes profesio-
nal din materia protecþiei juridice
a patrimoniului, iar cursanþii vor
avea posibilitatea sã-ºi consolide-
ze cunoºtinþele teoretice ºi sã afle
soluþiile unor probleme întâlnite în
situaþii juridice reale”.

Studenþii craioveni de la Drept, prezenþiStudenþii craioveni de la Drept, prezenþiStudenþii craioveni de la Drept, prezenþiStudenþii craioveni de la Drept, prezenþiStudenþii craioveni de la Drept, prezenþi
la „ªcoala de iarnã” de la Vla „ªcoala de iarnã” de la Vla „ªcoala de iarnã” de la Vla „ªcoala de iarnã” de la Vla „ªcoala de iarnã” de la Voineasaoineasaoineasaoineasaoineasa

Facultatea de Drept a Universitãþii din Cra-
iova organizeazã „ªcoala de iarnã – ediþia
2017”, în colaborare cu parteneri din mediul
profesional ºi cu asociaþiile studenþeºti din

cadrul unitãþii. Ediþia din acest an se desfã-
ºoarã în perioada 14-18 februarie, la Voinea-
sa (judeþul Vâlcea), ºi reuneºte reprezentanþi
de seamã ai domeniului juridic.

Vor fi abordate mai multe sub-
iecte: „Protecþia penalã a patrimo-
niului”, „Regimul juridic al fondu-
lui de comerþ”, „Patrimoniul suc-
cesorial”; „Drepturile intelectuale
ºi patrimoniul persoanei fizice”,
„Protecþia juridicã a domeniului
public”. Studenþii vor avea posi-
bilitatea sã cunoascã activitatea
realã a juristului implicat în solu-
þionarea unor cazuri practice ºi vor
descoperi anumite detalii tehnice
ale profesiilor pentru care se pre-

gãtesc în facultate.
„Activitãþile din acest proiect

vor fi coordonate de Viorel Gãi-
nã, prodecan pentru Probleme
studenþeºti ºi inserþie profesiona-
lã, ºi de conf.univ.dr. Dan Spî-
nu, iar prelegerile ºi studiile caz
vor fi susþinute de prof.univ.dr.
Gabriel Olteanu  (prodecan
pentru Cercetare ºtiinþificã),
prof.  Ruxandra Rãducanu,
prof.  Iulian Nedelcu , conf.u-
niv.dr. Oana Ghiþã ºi asistent

Cãtãlin Bãncioi, cu toþii cadre
didactice la Facultatea de Drept.
Din partea noastrã, participã 14
studenþi”, a spus prof.univ.dr.
Sevastian Cercel, decan al Fa-
cultãþii de Drept.

Este bine de prezentat ºi altce-
va: „În timpul studenþiei, avem ac-
ces la foarte multe informaþii. Pen-

tru fixarea cunoºtinþelor, repetiþia
este esenþialã. Sunt importante
exemplele, experimentele, sche-
matizãrile, analogiile, tot ceea ce
ne poate ajuta, iar aceastã ªcoalã
de iarnã este o veritabilã ºansã” –
Sabin Bogdan, student al Facul-
tãþii de Drept

CRISTI PÃTRU

La împlinirea a 141 de ani de la
naºterea sculptorului Constantin
Brâncuºi, Casa de Culturã „Traian
Demetrescu” din Craiova, în partene-
riat cu Centrul de Cercetare Documen-
tare ºi Promovare „Constantin Brân-
cuºi” din Târgu Jiu, Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj ºi Colegiul Tehnic
de Arte ºi Meserii „Constantin Brân-
cuºi” Craiova organizeazã Colocviile
„Brâncuºi”. Manifestãrile vor include

Colocviile „Brâncuºi”, la CraiovaColocviile „Brâncuºi”, la CraiovaColocviile „Brâncuºi”, la CraiovaColocviile „Brâncuºi”, la CraiovaColocviile „Brâncuºi”, la Craiova
Teatrul pentru Copii ºi Ti-

neret „Colibri” vã aºteaptã ºi
în acest weekend sã vã bucu-
raþi, cu mic, cu mare, de po-
veºtile copilãriei. Astãzi, de la
ora 18.00, aflãm ce se întâm-
plã când alegem o „Inimã de
piatrã”, din spectacolul dupã
W. Hauff, scenariul ºi regia
Cristian Pepino, scenografia
Cristina Pepino, pe muzica lui
Dan Bãlan. În distribuþie, ac-
torii Mugur Prisãcaru, Daniel
Mirea, Oana Stancu, Alis
Ianoº, Ionica Dobrescu, Ro-
dica Prisãcaru ºi Iulia Cârstea.
Spectacolul a fost distins cu
premii la Festivalul Internaþio-
nal al Teatrelor de Pãpuºi ºi
Marionete „Puck” de la Cluj-
Napoca – ediþia a XI-a (2012): diplomã pen-
tru interpretarea rolului principal actriþei Oa-

„Inimã de piatrã”„Inimã de piatrã”„Inimã de piatrã”„Inimã de piatrã”„Inimã de piatrã” ºi  ºi  ºi  ºi  ºi „Sarea în bucate”„Sarea în bucate”„Sarea în bucate”„Sarea în bucate”„Sarea în bucate”,,,,,
în acest weekend, la Tîn acest weekend, la Tîn acest weekend, la Tîn acest weekend, la Tîn acest weekend, la Teatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”

nei Stancu ºi premiu pen-
tru calitatea muzicalã a
spectacolului. Duminicã,
19 februarie, este zi plinã
de învãþãturi graþie
spectacolului „Sarea în
bucate”  (ora 11.00),
dupã Petre Ispirescu, re-
alizat pe un scenariu ºi în
regia lui Valentin Dobres-
cu, cu scenografia sem-
natã Mihai Pastramagiu,
pe muzica lui Alin Maco-
vei-Moraru. În distribu-
þie:  Ionica Dobrescu,
Oana Stancu, Adriana
Ioncu, Iulia Cârstea, Cos-
min Dolea, Mugur Prisã-
caru ºi Daniel Mirea. Bi-
letele costã 7 lei sau 10

lei, în funcþie de categoria locului.
MAGDA BRATU

duminicã, 19 februa-
rie, de la ora 11.00,
vizitarea de cãtre
membrii Cercului de
Picturã „Junior Art”
a Cabinetului Brân-
cuºi de la Muzeul de
Artã Craiova. Luni,
20 februarie, ora
14.00, va fi prezen-
tatã la Galeria
„Vollard” a Casei de
Culturã „Traian
Demetrescu” expozi-
þia de fotografie-
document „Brâncuºi

la Craiova”, îngrijitã de prof. dr.
Laurenþiu Puicin, directorul Colegiului
Tehnic de Arte ºi Meserii „Constantin
Brâncuºi”. Expoziþia va fi urmatã de o
sesiune de comunicãri susþinute de
prof. Magda Buce-Rãduþ, prof. dr.
Emilian Popescu, prof. dr. Laurenþiu
Puicin ºi sculptorul Marcel Voinea,
preºedintele Uniunii Artiºtilor Plastici –
Filiala Craiova.

MAGDA BRATU

Ieri, la depozitul de manuale,
de la Inspectoratul ªcolar Jude-
þean Dolj, directorii unitãþilor de
învãþãmânt ºi cadrele didactice
selectate în proiectul „Educaþia
poate rupe lanþul sãrãciei!” au
participat la activitatea de trans-
fer a echipamentelor IT (un lap-
top ºi o imprimantã) de la Pri-
mãria Craiova, cãtre unitãþile de
învãþãmânt implicate în proiect.
În program sunt incluse 26 de
instituþii din municipiu.

«Prin Hotãrârea Consiliului Lo-
cal Municipal nr.442/2015, s-a fi-
nalizat Acordul de Parteneriat în-
tre Municipiul Craiova ºi Primãria din Oslo
(Norvegia), având ca obiect implementarea
proiectului „Consolidarea educaþiei ºi dez-
voltarea competenþelor de muncã ºi forma-
re”. De asemenea, prin acelaºi act legislativ
emis de autoritãþile administrative din muni-
cipiu, s-a statuat Acordul de parteneriat în-
tre municipalitate ºi ISJ Dolj, privind creº-
terea gradului de integrare ºcolarã ºi socialã
a elevilor aflaþi în diverse situaþii de risc so-
cial din clasele primare ºi gimnaziale ale ºco-

Preluare de echipamente IT, în cadrul proiectului
„Educaþia poate rupe lanþul sãrãciei!”

lilor. Bunurile se predau în folosinþa gratui-
tã, începând cu data semnãrii protocolului,
ºi se continuã pe cinci ani dupã finalizarea
proiectului. Primãria Craiovei rãmâne pro-
prietar exclusiv al bunurilor. ISJ Dolj are
obligaþia de a transfera bunurile primite cã-
tre unitatea din care face parte profesorul
selectat ºi de a asigura mentenanþ», a preci-
zat prof.  Atia Fodor, inspector de speciali-
tate în cadrul ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU

În sãptãmâna 13-17 februarie,
elevii ºi profesorii ªcolii Gimna-
ziale nr.1 Mârºani i-au primit cu
cãldurã ºi în spirit tradiþional pe
profesorii de la ºcoli din trei þãri
partenere (Polonia, Letonia ºi
Bulgaria), în cadrul proiectului
ºcolar Erasmus+„Reading is fun!”
(„Lectura este amuzantã”), imple-
mentat cu sprijinul financiar al
Comisiei Europene, în perioada
2016-2018.

 În aceastã perioadã amintitã, ca-
drele didactice din þãrile partenere
ºi cei de la ªcoala Mârºani desfãºoarã ac-
tivitãþi de predare la clasã, în vederea
schimbului de experienþã pe tema dezvol-
tãrii competenþelor de citire ºi de scriere
ale elevilor. Prin metodele ºi mijloacele fo-
losite, profesorii participanþi îºi propun sã
stimuleze plãcerea lecturii în rândul elevi-
lor, prin abordarea interdisciplinarã.

 Cadrele didactice au vizitat ºi Bibliote-
ca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”
ºi apoi s-au deplasat  la  sediul  Casei Cor-
pului Didactic Dolj, unde directorul ªte-
fan Vasileºi una dintre specialiste, Clau-
dia Matei, i-au informat pe participanþi
cu privire la sistemul de perfecþionare con-
tinuã pentru profesorii din învãþãmântul

La Mârºani se fac
schimburi de experienþã europene

preuniversitar, inclusiv în  ceea  ce  þine
de programele  de formare pentru preda-
rea interdisciplinarã.

Directorul ªcolii din Mârºani, prof.
Savu Doru, coordonator internaþional al
proiectului a precizat: „Ne propunem
aceastã implementare, la nivelul unitãþii, în
aºa fel încât sã creascã motivaþia, atât a
profesorilor, cât ºi a cadrelor didactice în
dezvoltarea noilor metode, cu folosire de
instrumente noi de predare, iar  lectura sã
fie  perceputã ca un mijloc plãcut de pe-
trecere a timpului liber, reducând astfel rata
analfabetismului în rândul copiilor”.

CRISTI PÃTRU
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Tony Blair, fost premier al Marii
Britanii, a insistat cã procedura Bre-
xit nu este inevitabilã ºi a solicitat
milioanelor de britanici, îngrijoraþi
de ieºirea din Uniunea Europeanã,
sã lupte pentru sistarea acesteia.
Fostul premier a fãcut apel la o “re-
voltã” pentru a opri retragerea Marii
Britanii din Blocul comunitar, în
aceeaºi mãsurã în care miºcarea
populistã a câºtigat referendumul.
“Singura caracteristicã indiscutabilã
a politicilor contemporane este pre-
dilecþia spre revoltã”, a declarat
Blair în faþa unui public londonez
care a participat la o dezbatere de-
spre Brexit. “Cei care au susþinut
Brexit au fost beneficiarii acestui
curent. Ei vor spune cã voinþa po-
porului nu poate fi modificatã. Dar
se poate. Vor mai spune cã ieºirea
este inevitabilã. Nu este”, a mai
spus  fos tul  premier  br i tanic .

Parlamentul European înãspreºte
legislaþia privind combaterea
terorismului

Legislativul UE a aprobat cu o largã
majoritate un set de reguli anti-terorism
ce vizeazã combatanþii islamiºti care se
îndreaptã sau se întorc din zonele de
conflict ºi care sunt predispuºi la acte de
violenþã publicã ºi instigare la terorism.
Astfel, directiva prevede creºterea controa-
lelor la frontierele spaþiului Schengen.
Conform reprezentanþilor Parlamentului
European, noile reguli vor  consolida
sancþiunile pentru cei care cãlãtoresc sau
se întorc din zonele de conflict cu scopul
de a efectua atacuri teroriste, precum ºi
cu scopul de a sprijni finanþa sau de a fi
complici la astfel de fapte. Ca urmare a
atacurilor extremiste din Franþa, Belgia
ºi Germania, în ultimii doi ani, statele
membre UE au cãutat sã înãspreascã
legislaþia penalã pentru a viza astfel mai
multe acþiuni extremiste. Legislaþia UE
vizeazã statele membre ºi ar trebui pusã
în aplicare pe deplin în urmãtoarele 18
luni. Din spaþiul Schengen fac parte
Austria, Belgia, Cehia, Danemarca,
Elveþia, Estonia, Finlanda, Franþa,
Germania, Grecia, Islanda, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta,
Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia,
Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia ºi
Ungaria, în timp ce România, Bulgaria,
Croaþia ºi Cipru nu fac parte din
Schengen.

Sora regelui Spaniei a fost achitatã
de acuzaþiile de complicitate la fraudã
ºi evaziune fiscalã

Infanta Cristina sora regelui Felipe al
VI-lea al Spaniei a fost achitatã de
acuzaþiile de complicitate la fraudã ºi
evaziune fiscalã. Deºi Cristina a scãpat de
acuzaþii, soþul ei Iñaki Urdangarin a fost
condamnat la þase ani þi trei luni de
închisoare pentru fraudã ºi evaziune
fiscalã. Infanta Cristina, care era acuzatã
cã l-a ajutat pe soþul ei sã deturneze bani
publici  prin intermediul unei fundaþii
înfiinþate de cei doi, va trebui totuºi sã
plãteascã o amendã de 265.000 de euro
pentru cã deþine responsabilitate adminis-
trativã. Deciziile nu sunt definitive, putând
fi atacate prin apel la Tribunalul Suprem.
Fost campion olimpic de handbal, Iñaki
Urdangarin a fost acuzat cã s-a folosit de
poziþia sa în cadrul familiei regale pentru
a obþine contracte în Insulele Baleare ºi
Valencia, prin intermediul unei societãþi
cu scop nelucrativ, Noos, pe care o prezida.
În anul 2015, Regele Spaniei, Felipe al
VI-lea a decis sã îi retragã titlul de ducesã
surorii sale, infanta Cristina, ce era
anchetatã pentru delicte fiscale, într-un
scandal de corupþie care îl implica ºi pe
soþul sãu.

Sute de imigranþi au trecut peste bariera
care înconjoarã enclava spaniolã
Ceuta din Maroc

Sute de imigranþi au trecut peste
bariera care înconjoarã enclava spaniolã
Ceuta din Maroc, unii dintre ei fiind
rãniþi, potrivit serviciilor de salvare.
“Garda Civilã din Ceuta estimeazã cã 500
de persoane au reuºit probabil sã intre în
oraº”, anunþã serviciile de urgenþã pe
contul de Twitter. Garda Civilã a anunþat
la rândul sãu cã “mai multe sute” de
imigranþi au intrat în oraº, unii dintre ei
fiind rãniþi. Unii membri ai forþelor de
ordine au fost de asemenea rãniþi.

Secretarul american de Stat,
Rex Tillerson, a cerut ieri Chi-
nei sã fac tot ce este posibil
pentru a tempera comporta-
mentul destabilizator al regimu-
lui nord-coreean, a anunþat De-
partamentul de Stat, dupã pri-
ma întrevedere a lui Tillerson
cu omologul sãu chinez, Wang
Yi. “Secretarul (de Stat) Tiller-
son a evidenþiat ameninþarea
crescândã reprezentatã de pro-
gramul nuclear ºi balistic al Co-
reei de Nord ºi a cerut Chinei
sã foloseascã toate mijloacele
disponibile pentru a tempera
comportamentul destabilizator
al Coreei de Nord”, a declarat
purtãtorul de cuvânt în funcþie
al Departamentului de Stat,
Mark Toner. Tillerson ºi minis-

Preºedintele Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker, a declarat cã
statele UE nu ar trebui sã cedeze pre-
siunilor din partea Statelor Unite de
creºtere a cheltuielilor militare, argu-
mentând cã dezvoltarea ºi ajutorul
umanitar reprezintã componente ale
securitãþii. Preºedintele american Do-
nald Trump a pus sub semnul între-
bãrii angajamentul Washingtonului faþã
de NATO, în cazul în care statele eu-
ropene nu-ºi sporesc cheltuielile mili-
tare pânã la 2% din PIB. Mai mult,
secretarul american al Apãrãrii, James
Mattis, a avertizat cã Statele Unite ar
putea revizui angajamentele în cadrul
Alianþei Nord-Atlantice în cazul în care
celelalte state membre NATO nu vor
contribui mai mult la apãrarea colec-
tivã. “Acesta a fost mesajul american
de mulþi, mulþi ani. Sunt împotriva îm-

TTTTTony Blair: Procedura Brexit nu este “inevitabilã”,ony Blair: Procedura Brexit nu este “inevitabilã”,ony Blair: Procedura Brexit nu este “inevitabilã”,ony Blair: Procedura Brexit nu este “inevitabilã”,ony Blair: Procedura Brexit nu este “inevitabilã”,
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“Aceºtia vor spune cã ei nu repre-
zintã voinþa poporului. Noi o repre-
zentãm cu determinare”, a adãugat
acesta. Blair a mai afirmat cã: “Nu
este momentul pentru retragere,
indiferenþã, disperare, ci este tim-
pul sã ne revoltãm pentru a apãra
ceea ce credem, cu calm, rãbdare,
dar fãrã fricã ºi cu convingerea cã
acþionãm în favoarea adevãratelor
interese ale Marii Britanii”. Tony
Blair a declarat anterior cã acordul
Marii Britanii privind pãrãsirea Uni-
unii Europene va trebui supus apro-
bãrii cetãþenilor, pentru a se stabili
care sunt condiþiile ieºirii din Blo-
cul comunitar. Tabãra favorabilã
Brexit a obþinut la limitã victoria în
referendumul din 23 iunie, iar mulþi
lideri politici ºi analiºti au atras aten-
þia cã mulþi alegãtori nu au ºtiut ce
presupune ieºirea Marii Britanii din
Uniunea Europeanã.

Jean-Claude Juncker: UE nu trebuie sã cedeze
în faþa cererilor SUA de a creºte cheltuielile militare

pingerii noastre în aceastã direcþie”, a
declarat Juncker într-un discurs sus-
þinut cu ocazia Conferinþei de Securi-
tate de la Munchen. “Nu îmi place
faptul cã prietenii noºtri americani li-
miteazã conceptul de securitate la for-
þele militare”, a adãugat oficialul eu-
ropean, argumentând cã ar fi mult mai
utilã “o politicã modernã de stabilitate”
care sã includã mai multe componen-
te. “Dacã vã uitaþi la ceea ce face Eu-
ropa în domeniul apãrãrii, plus ajutorul
pentru dezvoltare, plus ajutorul uma-
nitar, atunci comparaþia cu Statele Unite
aratã destul de diferit. Politicile moder-
ne nu se pot rezuma doar la creºterea
cheltuielilor de apãrare”, a mai afirmat
Juncker. “Europenii trebuie sã îºi gru-
peze mai bine cheltuielile de apãrare
ºi sã cheltuiascã banii mai eficient”, a
adãugat preºedintele CE.

SUA solicitã Chinei sã foloseascã “toate mijloacele
disponibile” pentru a tempera Coreea de Nord

trul chinez de Externe, Wang Yi,
au cãzut de acord sã discute
într-un mod construct iv pe
marginea diferenþelor de viziu-
ne între cele douã state. China
este principalul aliat al regimu-
lui de la Phenian ºi cel mai im-
portant partener comercial al
Coreei de Nord, astfel cã auto-
ritãþile americane au cerut Bei-
jingului în mai multe rânduri sã
punã presiune asupra regimului
nord-coreean. Pe de altã parte,
China se apãrã afirmând cã in-
fluenþa sa asupra Phenianului
este supraestimatã. Reuniunea
bilateralã între ºefii diplomaþiei
americane ºi chineze a avut loc
cu ocazia renuniunii miniºtrilor
de Externe ai statelor G20 de la
Bonn.
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METEO

În mare
parte
înnoratsâmbãtã, 18 februarie - max: 9°C - min: 1°C

$
1 EURO ........................... 4,5194 ............. 45194
1 lirã sterlinã................................5,2680....................52680

1 dolar SUA.......................4,2442........42442
1 g AUR (preþ în lei)........169,4280.....1694280

Cursul pieþei valutare din 18 februarie 2017 - anunþat de BNR
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În cãutarea lui Nemo

Se difuzeazã la HBO, ora 18:15

O aventurã subacvaticã în
care este urmãritã cãlãto-
ria amuzantã ºi plinã de
aventuri a doi peºti - Marlin
(Albert Brooks) ºi fiul sãu,
Nemo (Alexander Gould) -
care vor fi separaþi la Ma-
rea Barierã de Corali. Nemo
este luat pe neaºteptate
din ocean ºi ajunge în
acvariul unui dentist din
Portul Sydney...

Wolverine

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

Bazat pe o popularã mini-
serie de benzi desenate
scrisã de Chris Claremont ºi
Frank Miller, filmul îl aratã pe
Wolverine, cel mai cunoscut
ºi iubit personaj din univer-
sul X-Men, ajungând în Japo-
nia zilelor noastre. Mediul
nefamiliar îl va arunca într-un
conflict cu unul dintre cei
mai celebri antagoniºti ai sãi
ºi-i va schimba viaþa o datã
pentru totdeauna...

Concediu de la cãsnicie

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  23:15

Cine nu ºi-a dorit niciodatã
un Concediu de la cãsni-
cie? Rick (Owen Wilson) ºi
Fred (Jason Sudeikis), doi
prieteni foarte buni cãsãto-
riþi de mulþi ani, sunt pe
punctul de a afla ce pot
face cu o sãptãmânã de
libertate absolutã...

sursa: cinemagia.ro

SÂMBÃTÃ - 18 februarie

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi
(R)

08:00 Europa mea (R)
09:00 La bani mãrunþi
09:30 Zon@ IT
10:00 Scafandrii de luptã ai

României
11:00 Dincolo de viitor
11:30 Vreau sã fiu sãnãtos
12:30 Ochiul magic (R)
13:30 Geopolitice
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Handbal feminin
17:50 Vorbeºte corect! (R)
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:50 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:10 Festivalul Ioan Macrea
23:00 Eurovision. Aleºii! (R)
01:10 Geopolitice (R)
01:40 Festivalul Ioan Macrea

(R)
03:20 Telejurnal (R)
04:00 Sport (R)
04:10 Vorbeºte corect! (R)
04:20 Viaþa satului (R)
05:35 Viaþa satului (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Teleshopping
08:00 Documentar 360°-GEO
09:00 Lassie
1997, Canada, Dramã, Familie
10:00 Mic dejun cu un campion
10:50 Eurovision. Semifinaliºtii!
11:00 D'ale lu' Miticã (R)
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Legile afacerilor
13:00 Gala Umorului (R)
14:10 Singura impotriva tuturor
1991, SUA, Dramã
15:50 Eurovision. Semifinaliºtii!
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Arte, carte ºi capricii
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:48 Eurovision. Semifinaliºtii!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Papillon
1973, SUA, Aventuri, Biografic,

Crimã, Dramã
22:40 Onoarea familiei Prizzi
1985, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:50 Gala Umorului (R)
01:50 Arte, carte ºi capricii (R)
02:50 Jurnal de secol
03:00 Duelul pianelor (R)
04:00 Memorialul Durerii (R)
05:00 Lassie (R)
1997, Canada, Dramã, Familie
05:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
06:00 Documentar 360°-GEO

(R)
06:55 Imnul României

TVR 2

07:50 Rico ºi Oskar
09:30 Trauma
11:30 Cum sa fii o persoanã

normalã
12:55 Legenda din Longwood
14:35 Yasmine
16:25 Whiskey Tango Foxtrot
18:15 În cãutarea lui Nemo 3D
20:00 Cu cele mai bune intenþii
21:45 Câini
23:30 Hitman: Agent 47
01:10 Poveste adevãratã
02:50 Totul pânã la bani
04:25 Cut Bank

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Superspeed la Pro TV
11:00 O americanca la Tokio
2008, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
13:00 Ce spun românii (R)
14:00 Masterchef (R)
16:00 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Wolverine
2013, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF
23:00 Shutter Island
2010, SUA, Dramã, Horror,

Mister, Thriller
01:45 Wolverine (R)
2013, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF
04:00 I Like IT (R)
04:30 O americanca la Tokio

(R)
2008, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Culorile iubirii (R)
08:00 Pentru cã te iubesc (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Totul pentru tine (R)
10:30 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Dragoste cu împrumut (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 Totul pentru tine
18:00 Senora
20:00 Cântec pentru doi
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Totul pentru tine (R)
01:00 Cântec pentru doi (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:15 Îngeri pãzitori (R)
05:00 Doctorul casei
06:00 Inimã de frate (R)

07:00 La Mãruþã (R)
08:00 Misterul crimei din

Manhattan
10:15 La bloc (R)
12:15 Erou din întâmplare (R)
14:30 Aventurile lui Joe Dirt
16:30 La bloc
18:45 Un liceu "periculos"
20:30 Mâini de aur: Povestea lui

Ben Carson
22:30 Un sac de oase
00:15 Spiritul rãzbunãrii
01:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Kazaam
1996, SUA, Comedie, Dramã,

Familie, Fantastic, Muzical
11:00 Honey
2003, SUA, Aventuri, Muzical,

Romantic, Dragoste
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Te cunosc de undeva
23:15 Concediu de la cãsnicie
2011, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
01:30 Honey (R)
2003, SUA, Aventuri, Muzical,

Romantic, Dragoste
03:15 Jane Eyre (R)
2006, Marea Britanie, Dramã,

Romantic, Dragoste
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Fetele lu' dom' Profesor

(R)
2014, România, Comedie
09:15 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Sport, dietã ºi o vedetã
13:30 Fetele lu' dom' Profesor

(R)
2014, România, Comedie
14:00 Roata norocului (R)
16:00 Te vreau lângã mine
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bravo, ai stil!
23:00 Asta-i România!
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Asta-i România! (R)
03:15 Fetele lu' dom' Profesor

(R)
2014, România, Comedie
03:45 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Secrete de stil
09:30 Teleshopping
10:00 Focus Magazin
10:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Omul pãdurilor
2011, Italia, Dramã, Familie
16:00 Cãsãtorie cu repetiþie (R)
1985, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Schimb de mame
22:30 Nemuritorul 3: Vrãjitorul

(R)
1994, SUA, Acþiune, SF
00:30 Happy End
2006, România, Dramã
02:30 Epic Show
03:30 M-a fãcut mama artist
05:30 Focus 18 (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:45 ªtiri Sport.ro
11:00 Fotbal UEFA Champions

League, PSG-Barcelona
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Apropo TV (R)
15:00 Ridiculousness
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:05 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
22:00 Îngerii lui Charlie
2011, SUA, Acþiune
23:00 1000 Ways to Die
2008, SUA, Comedie, Horror
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bataie! Local

Kombat,
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, Romania, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO
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DISPOZIÞIA NR.1959
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/
2001 republicatã, privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:
Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Cra-

iova în ºedinþã ordinarã, în data de 23.02.2017, ora 10,00, în
Sala Mare a Primãriei Municipiului Craiova

     ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:
1.  Raport privind activitatea desfãºuratã de cãtre asistenþii perso-

nali din municipiul Craiova, în semestrul II al anului 2016.
2. Proiect de hotãrâre privind alegerea preºedintelui de ºedin-

þã al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada
martie-mai 2017.

3. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gra-
tuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoa-
nele cu handicap accentuat ºi grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii
personali ºi asistenþii personali profesioniºti ai acestora, din munici-
piul Craiova, pentru luna martie 2017.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea noii modalitãþi de identifi-
care a beneficiarilor de stimulent educational pentru copiii din grãdini-
þe proveniþi din familii defavorizate.

5. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local
al Municipiului Craiova nr.786/2013 referitoare la stabilirea modalitãþii
de acordare a unor beneficii sociale persoanelor aflate în situaþii de
risc social din municipiul Craiova.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de
funcþii ale Filarmonicii “Oltenia”  Craiova, pentru anul 2017.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea contractului administrato-
rului S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L.

8. Proiect de hotãrâre privind luare act de demisia dlui. Lungu Flo-
rin-Gabriel, din funcþia de administrator al TERMO URBAN CRA-
IOVA S.R.L.

9. Proiect de hotãrâre privind desemnarea administratorului  TER-
MO URBAN CRAIOVA S.R.L.

10.Proiect de hotãrâre privind încetarea mandatului dlui. Manda
Marian-Sorin, administrator al S.C. R.A.T. SRL.

11.Proiect de hotãrâre privind desemnarea administratorului
S.C. R.A.T. SRL.

12.Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului
Local al Municipiului Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea
membrilor în consiliile de administraþie ale spitalelor clinice din
municipiul Craiova.

13.Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local
al Municipiului Craiova nr.69/2016 referitoare la desemnarea repre-
zentanþilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia loca-
lã de ordine publicã.

14.Proiect de hotãrâre privind împuternicirea reprezentantului Con-
siliului Local al Municipiului Craiova, sã voteze în Adunarea Generalã
Extraordinarã a Acþionarilor S.C. Compania de Apã „Oltenia” S.A.,
din data de 10.03.2017, ordinea de zi.

15.Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor pentru activitãþile
date în gestiune directã Regiei Autonome de Administrare a Dome-
niului Public ºi Fondului Locativ Craiova.

16.Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local
al Municipiului Craiova nr.402/2007 referitoare la constituirea Asocia-
þiei de Dezvoltare Intercomunitarã Oltenia.

17.Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local
al Municipiului Craiova nr.360/2008 referitoare la asocierea munici-
piului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu jude-
þul Dolj, prin Consiliul Judeþean Dolj, ºi cu municipiile, oraºele ºi co-
munele din judeþul Dolj, prin consiliile locale respective.

18.Proiect de hotãrâre privind modificarea actului constitutiv ºi
a statutului Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã „Zona Me-
tropolitanã Craiova”, aprobate prin Hotãrârea Consiliului Local al

Municipiului Craiova nr.297/2008.
19.Proiect de hotãrâre privind stabilirea limitelor maxime în cadrul

cãrora se pot aproba ºi efectua cheltuieli pentru acþiuni de protocol
de cãtre municipiul Craiova.

20.Proiect de hotãrâre privind modificarea Regulamentului  referi-
tor la aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul pu-
blic al municipiului Craiova.

21.Proiect de hotãrâre privind aprobarea listei pentru stabilirea or-
dinii de prioritate în soluþionarea cererilor de locuinþe ºi în repartiza-
rea locuinþelor pentru tineri destinate închirierii în municipiul Craiova,
în anul 2017.

22.Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei unor contracte
de închiriere ce au ca obiect locuinþe pentru tineri destinate închirierii,
aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

23.Proiect de hotãrâre privind constituirea dreptului de superficie
cu titlu oneros în favoarea S.C. ALIA S.A. Craiova, asupra terenului
aparþinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Ale-
ea Hortensiei, nr.4 C.

24.Proiect de hotãrâre privind preluarea din administrarea Regiei
Autonome de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Loca-
tiv Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cra-
iova, a bunului-imobil, situat în str. Constantin Argetoianu, nr.10, în
vederea vânzãrii.

25.Proiect de hotãrâre privind aprobarea reorganizãrii reþelei ºco-
lare a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar de stat ºi particular
acreditate ºi autorizate din municipiul Craiova, pentru anul ºcolar
2017-2018.

26.Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractului de
închiriere nr.69251/2007 având ca obiect spaþiul cu destinaþia de se-
diu, situat în municipiul Craiova, str. Simion Bãrnuþiu, nr.36.

27.Proiect de hotãrâre privind încetarea contractului de concesiune
nr.83858/2013 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova
ºi Stãnoescu Rodica, tehnician dentar.

28.Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractului
de concesiune nr.125156/2005 încheiat între Consiliul Local al Mu-
nicipiului Craiova ºi Cabinetul Medical Individual Dr. Þãpârdea I.
Aurelia-Ancuþa.

29.Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractului de
concesiune nr.125156/2005 încheiat între Consiliul Local al Munici-
piului Craiova ºi Cabinetul Medical Individual Dr. Sterie Al. Violeta.

30.Proiect de hotãrâre privind modificarea obiectului contractului
de închiriere nr. 42N/2012 încheiat între Municipiul Craiova ºi S.C.
MIZA FLOR S.R.L.

31.Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei unor contracte
de concesiune având ca obiect terenuri proprietatea municipiului
Craiova, pe care sunt amplasate construcþii cu destinaþia de lo-
cuinþe, situate în municipiul Craiova, zona Hanul Roºu, Tarlaua
51, Parcelele 12 ºi 13.

32.Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractului de
atribuire în folosinþã gratuitã nr.25250/2012 încheiat între municipiul
Craiova ºi Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Vest Oltenia, având
ca obiect terenurile situate în Aleea Teatrului, nr.1.

33.Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor
aparþinând domeniului privat al municipiului Craiova.

34.Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor
aparþinând domeniului public al municipiului Craiova.

35.Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii contractului de
finanþare nr.2174/2011 pentru proiectul „Craiova Water Park-Com-
plex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craio-
va”, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor ºi indicatorilor pro-
iectului ºi în vederea asigurãrii funcþionalitãþii acestuia.

36. Întrebãri ºi interpelãri.

                                                               Emisã azi 17.02.2017

                 PT. PRIMAR,                    PT. SECRETAR,
            VICEPRIMAR,                 Ovidiu MISCHIANU

 Mihail GENOIU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC
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Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calopãr,
sat Dîlga din cãrãmidã,
anexe gospodãreºti ºi
beci, grãdinã, vie. Te-
lefon: 0735/923.982;
0351/410.383.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 ca-
mere (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi mobi-
lã), douã holuri ºi bu-
cãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grã-
dinã cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fântânã
în curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren comuna
Bucovãþ- Dolj. Telefon:
0745/ 936.321
Vând teren Podari, in-
travilan Craiova, str. Ni-
colae Romanescu. Te-
lefon: 0722/ 943.220.

Anunþul tãu!
COMUNA CASTRANOVA

anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare
de cãtre Agenþia pentru Protecþia
Mediului Diolj- fãrã acord de me-
diu în cadrul procedurilor de eva-
luare a impactului asupra mediu-
lui / fãrã evaluare adecvatã pentru
proiectul „Modernizare drumuri de
exploatare agricolã în comuna
Castranova, judeþul Dolj”, propus
a fi amplasat în De 41, extravilanul
comunei Castranova. Proiectul
decizieie de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, Munici-
piul Craiova, Str. Petru Rareº, nr.1,
în zilele de luni- joi între orele 8.00-
16.30 ºi vineri între orele 8.00-14.00
precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet: http//apmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate înainta co-
mentarii/ observaþii la proiectul
deciziei de încadrare pânã la data
de 23.02.2017.

MITROI ALEXANDRU anun-
þã publicul interesat asupra luãrii
deciziei de încadrare de cãtre
APM Dolj pentru proiectul 3
Schimbare de destinaþie din com-
plex comercial ºi locuiþã P+M în
2(douã) ateliere productie textile
si locuinþã3   propus a fi amplasat
în Calafat, str. Anul 1907 nr. 4A.
Proiectul deciziei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza
pot fi consultate la sediul Agen-
tiei pentru Protectia Mediului Dolj,
in Craiova, str.Petru Rares nr.1 in
zilele de L-V intre orele 9.00-14.00
precum si la urmatoarea adresa
de internet www.arpmdj.anpm.ro.
Publicul interest poate inainta
comentarii/observatii pana la
data de 24.02.2017.

Anunþul tãu!
Dumitru Raymond pentru S.C.

Raymax Comimpex S.R.L cu do-
miciliul în Municipiul Craiova, str.
Dealul Spirei, nr.20, bl. M26, sc.1,
et.1, ap.1, judeþul Dolj anunþã pu-
blicul interest asupra deciziei eta-
pei de încadrare emisã de APM Dolj
“PUZ – REGLEMENTARE ZONA
DE LOCUINÞE INDIVIDUALE ªI
LÃRGIRE ªI INTRODUCERE IN
DOMENIUL PUBLIC A DRUMULUI
DE ACCES” În Com. CÂrcea, sat.
CÂrcea, sector T3, P19- planul nu
necesitÃ evaluare de mediu ºi nu
se supune procedurii de evaluare
adecvate, urmând a fi supus pro-
cedurii de adoptare fârã aviz de
mediu. Documentaþia care a stat
la baza luãrii deciziei etapei de în-
cadrare poate fu consultatã în zi-
lele de luni-joi între orele 8:00-
16:30 ºi vineri între orele 8:00-
14:00 la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, str. Petru
Rareº nr.1, Craiova sau pe site-ul
APM Dolj http//:ampdj.anpm.ro, în
termen de 10 zile calendaristice de
la data publicãrii în mass-media.

ANIVERSÃRI
La zi aniversarã Gabi
ginere, Ana fiicã, Geta,
Adriana ºi cuscrii
ureazã doamnei MA-
RIANA GOGOªOIU, La
Mulþi Ani, sãnãtate,
bucurii ºi împliniri.
Cu ocazia aniversã-
rii zilei de naºtere,
Geta soþie, Gabi fiu,
Georgiana fiicã,
ureazã domnului
ADRIAN ENUCA, mul-
tã sãnãtate, bucurii
ºi “La Mulþi Ani!”.

OFERTE DE SERVICIU
Angajãm educatoare,
învãþãtoare. Relaþii la
telefon: 0785/113.154.
Femeie internã. Tele-
fon: 0765/789.333.

PRESTÃRI SERVICII
Emailez cãzi impeca-
bil. Telefon: 0744/
119.516.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Croitor, instalator, mo-
dific repar haine de
damã ºi bãrbat, repar
instalaþii sanitare ºi
gaze. Telefon: 0766/
304.708.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere semidecoman-
dat Calea Bucureºti,
etaj-1. Telefon: 0769/
274.704.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 camere
decomandate vis-a-vis
de Liceul de Chimie.
Telefon: 0763/609.681;
0766/ 257.887.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 18 februarie 2017

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând 10 ha pãdure
90-110 ani comuna
Bãrbãteºti- Gorj. Tele-
fon: 0722/ 943.220.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând pãdure salcâm
7800 mp în comuna
Albeni- Gorj, 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi- la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonie-
rã. Telefon: 0745/
589.825.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE
Cumpãr apartament 2
camere. Telefon:
0745/589.825.

AUTO
Vând Renault Sym-
bol 2005, motorinã,
140.000 km, preþ
2500Euro. Telefon:
0743/644.990.
Vând GOLF, motor 1,4,
16V, 75 C ºi AC distri-
buþie ºi pompã de apã
nouã, km 216.000.
1700E negociabil. Te-
lefon: 0768/440.441.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
VÂND semãnãtoare
pãioase, Craiova, sta-
re excepþionalã. Tele-
fon: 0742/176.320.
Vând bicicletã damã
nouã (ocazie) 150 lei.
Telefon: 0770/687.578
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106, vând
arc spate Dacia 5 lo-
curi, sãpun de casã,
bobinatoare electrica.
Telefon: 0745/589.825.
Vând dãrac de lânã,
motor Tn 10 CP, mo-
tor electric 9 kw, cân-
tar 200 kg, ºabloane
de imprimat steag UE.
0723/684.511.
Vând maºinã de cusut.
Telefon: 0740/611.136.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.

Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scau-
ne tapiþate, pat dublu,
comodã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã
micã unde poþi pune
un aparat de radio cu
picup ºi o noptierã
pentru telefon. Preþuri
mici. Telefon: 0729/
684.222.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând bicicletã copii –
50 lei, expresor cafea
100 lei, maºinã de spã-
lat 50 lei. Negociabil.
Telefon: 0351/181.202.
Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzi-
calã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu
toc negociabil, 3 arzã-
toare gaze sobã- 150 w.
Telefon: 0351/809.908.
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.
Vând bocanci din pie-
le, cu carâmb înalt, mã-
rimea 43, canistre alu-
miniu 20 litri noi,cârli-
ge pentru jgheaburi
acoperiº,  loc de veci
Sineasca, douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale ºi bi-
cicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj
5 litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Apartament 2 camere,
excepþional, etaj 2, de-
comandat, ultracentral
(Primãrie), complet do-
tat ºi mobilat, microcen-
tralã, aer condiþionat,
balcoane închise ter-
mopan, igienã ºi liniºte
deplinã, 220 E. Telefon:
0722/956.600.

DIVERSE
Gãsit cartelã interfon ºi
cheie uºã. Telefon:
0740/ 515.044.
CÃMIN bãtrâni 999
RON. Înscrieri ºi relaþii
contracte întreþinere:
0766/673.666.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.

COMEMORÃRI
Se împlinesc 3 ani de
lacrimi ºi mult dor de
când a plecat spre o
lume mai bunã ne-
preþuita noastrã
FLORI MORÃREÞ.
Nestinse candele
ºi multe flori vor fi
mereu la cãpãtâi,
în amintirea sufle-
tului ei bun ºi ge-
neros. Dumnezeu
sã o odihneascã!
Cu adâncã durere
amintim celor care
au cunoscut-o ºi iu-
bit-o pe MIRELA
CHIªAMERA (GENOIU)
cã au trecut 30 de

ani de când chipul
blând, mereu zãmbi-
tor, nu-l vor uita nici-
odatã  ºi-i vor pãstra
o vie amintire. Dum-
nezeu sã o odihneas-
cã în pace! Familia
Genoiu, Chiºamera ºi
Jianu Lucian.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SCM Craiova a fost învinsã, joi
searã, în Bãnie, de campioana conti-
nentalã CSM Bucureºti, scor 25-30,
la capãtul unui meci în care a lãsat
senzaþia cã ºi-a respectat parcã prea
mult galonata oponentã. Evident,
asta a dus la crispare, fond pe care
au venit numeroase erori, iar în atare
condiþii deznodãmântul final a cãzut
în mod firesc. Cu atât mai nesatisfã-
tor este rezultatul, cu cât “galactice-
le” lui Aurelian Roºca n-au arãtat
deloc ca o echipã imbatabilã, fiind,
probabil, destul de stoase de ener-
gii, dupã ce au jucat, în ultima pe-
rioadã, din trei în trei zile, comasând
meciurile de campionat cu cele de
Liga Campionilor.

Trecând la cele petrecute pe par-
chetul Polivalentei, CSM-ul a înce-
put mai bine ºi a preluat conducerea,

Când prea mult respect stricãCând prea mult respect stricãCând prea mult respect stricãCând prea mult respect stricãCând prea mult respect stricã
Ungureanu, Iordache, Grubisic – Mar-

tin (8 goluri), Torstenson (6), Mehmedo-
vic (5), Curea (3), Gullden (2), Niombla
(2), Ayglon (1), Bazaliu (1), Lobach (1),
Bohme (1), Dache, Brãdeanu, Manea.

Antrenor: Aurelian Roºca.

SCM Craiova 25-30 CSM Bucureºti
Dumanska, Stanciu – Zamfir (9 go-

luri), Nikolic (5), Landre (4), Andrei (3),
Apipie (2), Trifunovic (1), Ianãºi (1),
ªelaru.

Antrenor: Bogdan Burcea.

În restul rundei: CSM Roman – HC Zalãu, HCM Rm. Vâlcea – CSM Bistri-
þa (ambele sâmbãtã), ASC Corona Braºov – CS Mãgura Cisnãdie, HC Dunãrea
Brãila – CSU Danubius Galaþi (ambele duminicã). CSM Unirea Slobozia ºi U
Cluj stau.

Clasament
1. CSM Buc.** 45 7. Braºov 19
2. Brãila 31 8. “U” Cluj* 15
3. Zalãu 28 9. Bistriþa 15
4. CRAIOVA* 26 10. Cisnãdie 11
5. Vâlcea 22 11. Galaþi* 11
6. Roman 21 12. Slobozia* 8
* - un joc mai mult, ** - douã jocuri mai mult.

„Aºa cum am promis am încercat sã oferim o replicã bunã
echipei C.S.M. Bucureºti. Î unele momente am fost aproape
de ele ºi când trebuia sã facem pasul decisiv am fãcut greºeli
tehnice, nepermise. Mulþumim publicului extrem de nume-
ros, care a venit la salã ºi îi aºteptãm pe fani ãn continuare sã
vinã la meciuri. Felicit fetele pentru dãruire ºi sper sã recupe-
rãm cât mai repede jucãtoarele accidentate.”

Bogdan Burcea, antrenor SCM Craiova.

„Ne-am dorit sã facem un spectacol sportiv cât mai
bun. Din pãcate, au fost momente în care nu am reuºit sã
înscriem, însã se ºtie valoarea Paulei Ungureanu. Cred cã
a fost un spectacol foarte frumos pentru publicul, care a
venit în numãr mare. Vreau sã le mulþumesc cã ne-au sus-
þinut pe tot parcursul meciului ºi îi aºteptãm ºi la partidele
urmãtoare.”

Cristina Zamfir, jucãtoare SCM Craiova.

0-2, însã Craiova a remontat ºi a tre-
cut la rându-i în avantaj, singura oarã
în meci: 4-3 (8). Bucureºtencele au
ripostat cu trei reuºite la rând, 4-6
(11), SCM a egalat, pentru ca mai apoi
liderul sã evadeze la patru “lungimi”:
6-10 (19). N-a fost ºi ecatul maxim al
primei reprize. Acesta avea sã se con-
semneze în minutul 21: 7-12. Pânã la
pauzã, alb-albastrele aveau sã mai
reducã din diferenþã: 12-15.

În minutul 41, elevele lui Bogdan

Burcea aveau sã punã parafa pe cea
mai bunã serie a lor în meci, apropiin-
du-se de la 12-17 la 17-18. De aici în-
colo n-a mai fost însã nimic de fãcut,
“tigroaicele” preluând temeinic frâ-
iele jocului: 18-24 (49) ºi 21-26 (min.
53; diferenþã cu care s-a ºi încheiat
partida).

În runda urmãtoare, peste exact o
sãptãmânã, SCM va evolua pe tere-
nul penultimei clasate, CSU Danu-
bius Galaþi.

ASTRA – KRC Genk 2-2
(Budescu 43, Seto 90 / Castagne
25, Trossard 83) / FK Krasnodar
– Fenerbahce 1-0 (Claesson 4) /
Ludogoreþ – FC Copenhaga 1-2
(Keºeru 81 /Andrianantenaina 2
aut., Toutouh 53) / Celta Vigo –
ªahtior Doneþk 0-1 (Blanco 26)
/ Olympiakos – Osmanlispor 0-
0 / Gent – Tottenham 1-0
(Perbet 59) / FK Rostov –
Sparta Praga 4-0 (Mevlja 15,
Poloz 37, Noboa 40, Azmoun 68)
/ Monchengladbach – Fiorenti-
na 0-1 (Bernardeschi 44) / AZ
Alkmaar – Lyon 1-4 (Jahan-
bakhsh 68 pen. / Tousart 26,
Lacazette 45+2, 57, Ferri 90+5) /

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
14:00 – FOTBAL – Liga I: Volun-

tari – Gaz Metan / 17:15 – FOTBAL
– La Liga: Real Madrid – Espanyol /
20:00 – FOTBAL – Liga I: CS “U”
Craiova – Steaua.

DIGI SPORT 2
12:30 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: CSM Roman – HC Zalãu
/ 14:30 – FOTBAL – Cupa Angliei:
Burnley – Lincoln / 17:00 – TENIS
(F) – Turneul de la Doha (Qatar) /
19:30 – FOTBAL – Cupa Angliei:
Wolverhampton – Chelsea / 21:45 –
FOTBAL – La Liga: Sevilla – Eibar.

DIGI SPORT 3
14:00 – FOTBAL – La Liga: Gijon

– Atl. Madrid / 17:00 – FOTBAL –
Cupa Angliei: Huddersfield – Man-
chester City / 19:00 – POLO – LEN
Euro Cup: CSM Digi Oradea – SM
Verona / 20:30, 22:30 – TENIS (M) –
Turneul de la Rotterdam (Olanda).

DIGI SPORT 4
17:00 – BASCHET (M) – All Star

Game-ul românesc: Nord vs. Sud /
19:30 – FOTBAL – La Liga: Depor-
tivo – Alaves / 21:45 – FOTBAL –
Serie A: Empoli – Lazio.

DOLCE SPORT 1
14:00 – FOTBAL – Liga I: Volun-

tari – Gaz Metan / 17:15 – FOTBAL
– La Liga: Real Madrid – Espanyol /
20:00 – FOTBAL – Liga I: CS “U”
Craiova – Steaua.

DOLCE SPORT 2
14:00 – RUGBY – Cupa Europea-

nã a Naþiunilor: România – Spania /
16:00 – TENIS (M) – Turneul de la
Rotterdam (Olanda) / 18:30 –
HANDBAL (M) – Liga Campioni-
lor: Flensburg – Paris SG / 21:45 –
FOTBAL – La Liga: Sevilla – Eibar.

DOLCE SPORT 3
12:30 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: CSM Roman – HC Zalãu
/ 14:00 – FOTBAL – La Liga: Gijon –
Atl. Madrid / 17:00, 19:30 – FOTBAL
– Cupa Angliei: Huddersfield –
Manchester City, Wolverhampton –
Chelsea / 21:30 – TENIS (M) – Tur-
neul de la Rotterdam (Olanda).

DOLCE SPORT 4
14:30, 17:00 – FOTBAL – Cupa

Angliei: Burnley – Lincoln, Millwall

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
– Leicester / 19:30 – FOTBAL – La
Liga: Deportivo – Alaves.

EUROSPORT 1
10:30 – SCHI ALPIN – CM, St

Moritz (Elveþia) / 11:45 – SCHI
FOND – CM, la Oteppa (Estonia) /
13:45 – SCHI ALPIN – CM, St Mo-
ritz / 15:15 – BIATLON – CM, la
Hochfilzen (Austria) / 20:45 – SNO-
OKER – Openul Þãrii Galilor, la Car-
diff (Regatul Unit).

EUROSPORT 2
9:30 – SANIE – CM, la Pyeon-

gchang (Coreea de Sud) / 12:00 –
PATINAJ ARTISTIC – Campiona-
tele celor patru continente, la Gan-
gneung City (Coreea de Sud) / 15:00
– SNOOKER – Openul Þãrii Galilor,
la Cardiff (Regatul Unit) / 16:30, 19:30
– FOTBAL – Bundesliga: Hertha
Berlin – Bayern Munchen, Hamburg
– Freiburg

TVR 1
16:00 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: HCM Rm. Vâlcea – CSM
Bistriþa.

LOOK PLUS
14:00, 20:00 – FOTBAL – Liga I:

Voluntari – Gaz Metan, CS “U” Cra-
iova – Steaua.

Duminicã
DIGI SPORT 1
13:30 – FOTBAL – Serie A: Bo-

logna – Inter / 15:30 – FOTBAL –
Pro League: Standard Liege – Gent
/ 17:30, 20:00 – FOTBAL – Liga I:
Pandurii – Chiajna, Astra – Viito-
rul.

DIGI SPORT 2
10:00 – TENIS (F) – Turneul de

la Dubai (Emiratele Arabe Unite) /
16:00, 18:15 – FOTBAL – Cupa An-
gliei: Fulham – Tottenham, Bal-
ckburn – Manchester Utd / 20:15 –
HANDBAL (M) – Liga Campioni-
lor: Celje – Kielce / 21:45 – FOT-
BAL – La Liga: Barcelona – Lega-
nes.

DIGI SPORT 3
11:30 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: Corona Braºov – Mãgura
Cisnãdie / 13:00 – FOTBAL – La
Liga: Sociedad – Villarreal / 16:30 –
TENIS (M) – Turneul de la Rotter-
dam (Olanda) / 19:00 – FOTBAL –

Pro League: Oostende – Ander-
lecht / 21:45 – FOTBAL – Serie A:
Milan – Fiorentina.

DIGI SPORT 4
16:00, 19:00 – FOTBAL – Serie

A: Chievo – Napoli, Roma – Torino
/ 22:00 – FOTBAL – Ligue I: Paris
SG – Toulouse.

DOLCE SPORT 1
13:00 – FOTBAL – La Liga: So-

ciedad – Villarreal / 17:30, 20:00 –
FOTBAL – Liga I: Pandurii – Chiaj-
na, Astra – Viitorul.

DOLCE SPORT 2
16:00, 18:15 – FOTBAL – Cupa

Angliei: Fulham – Tottenham, Bal-
ckburn – Manchester Utd / 21:45 –
FOTBAL – La Liga: Barcelona – Le-
ganes.

DOLCE SPORT 3
11:30 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: Corona Braºov – Mãgu-
ra Cisnãdie / 17:15, 19:30 – FOTBAL
– La Liga: Valencia – Bilbao, Celta
Vigo – Osasuna.

DOLCE SPORT 4
16:30 – TENIS (M) – Turneul de

la Rotterdam (Olanda).
EUROSPORT 1
10:30 – SCHI ALPIN – CM, St

Moritz (Elveþia) / 12:15 – BIATLON
– CM, la Hochfilzen (Austria) / 13:45
– SCHI ALPIN – CM, St Moritz /
15:15 – BIATLON – CM, la Hochfil-
zen / 21:00 – SNOOKER – Openul
Þãrii Galilor, la Cardiff (Regatul Unit).

EUROSPORT 2
11:15, 12:45 – SCHI FOND – CM,

la Oteppa (Estonia) / 15:00 – SNOO-
KER – Openul Þãrii Galilor, la Car-
diff (Regatul Unit) / 16:30, 18:30 –
FOTBAL – Bundesliga: Monchen-
gladbach – Leipzig, Koln – Schalke.

TVR 1
16:00 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: Dunãrea Brãila – Danu-
bius Galaþi.

LOOK TV
15:30 – FOTBAL – Pro League:

Standard Liege – Gent / 17:30, 20:00
– FOTBAL – Liga I: Pandurii – Chiaj-
na, Astra – Viitorul.

LOOK PLUS
19:00, 21:00 – FOTBAL – Pro

League: Oostende – Anderlecht,
Genk – Charleroi.

VOLEI - DIVIZIA A1 (M) – ETAPA A 18-A
SCM “U” CRAIOVA – LMV Tricolorul Ploieºti (sâmbãtã, ora 18:00, Sala

Polivalentã), CS ªtiinþa Bacãu – CSM Bucureºti, ACS Municipal Zalãu – CS
Unirea Dej, CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare – CS “U” Cluj, VCM LPS Piatra
Neamþ – CS Caransebeº (toate, de asemenea azi), CSA Steaua Bucureºti – CS
Arcada Galaþi (luni).

Clasament
1. Galaþi 42 7. Baia Mare 18
2. Steaua 40 8. Caransebeº 18
3. Zalãu 38 9. Dej 16
4. CRAIOVA 37 10. Bacãu 15
5. Ploieºti 35 11. “U”Cluj 13
6. CSM Buc. 31 12. Piatra N. 3

VOLEI - DIVIZIA A1 (F) – ETAPA A 18-A
CS Dinamo Bucureºti – SCM “U” CRAIOVA (sâmbãtã, ora 12:00), CSM

Târgoviºte – CSU Galaþi, CSM Lugoj – SCM Piteºti (ambele, de asemenea
azi). Partidele VC Unic LPS Piatra Neamþ – CS ªtiinþa Bacãu, CS Alba Blaj –
ACS Penicilina Iaºi ºi CSM Bucureºti – CSU Medicina CSS Tg. Mureº s-au
jucat asearã, dupã închiderea acestei ediþii.

Clasament
1. Blaj 48 7. Iaºi 21
2. Târgoviºte 41 8. Tg. Mureº 20
3. CSM Buc. 41 9. Lugoj 20
4. Bacãu 38 10. Piteºti 14
5. Dinamo 32 11. Galaþi 5
6. Piatra N. 23 12. CRAIOVA 3

FOTBAL – LIGA EUROPA – OPTIMI
DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ

Athletic Bilbao – APOEL
Nicosia 3-2  (Merkis 38 aut.,
Aduriz 61, I. Williams 72 / Efrem
36, Gianniotas 89) / Legia
Varºovia – Ajax 0-0 / Anderlecht
– Zenit 2-0 (Acheampong 5, 31)
/ Manchester Utd – St. Etienne
3-0 (Ibrahimovic 15, 75, 88 pen.)
/ Villarreal – AS Roma 0-4
(Emerson 32, Dzeko 65, 79, 86) /
Hapoel Beer Sheva – Beºiktaº 1-
3 (Barda 44 / William 42 aut.,
Tosun 60, Hutchinson 90+3) /
PAOK Salonic – Schalke 0-3
(Burgstaller 27, Meyer 82,
Huntelaar 90).

Manºa secundã este progra-
matã sãptãmâna viitoare.

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 18-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 18-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 18-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 18-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 18-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 18-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 18-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 18-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 18-A
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1. Viitorul 23 15 3 5 34-20 48
2. FCSB 23 12 6 5 30-19 42
3. Craiova 23 12 4 7 33-22 40
4. Gaz Metan 23 10 8 5 35-24 38
5. CFR Cluj 23 11 7 5 37-22 34
6. Dinamo 23 9 5 9 35-32 32
7. Astra 22 9 5 8 22-25 32
8. Botoºani 23 8 5 10 27-26 29
9. CSMP Iaºi 22 7 5 10 23-24 26
10. Voluntari 23 7 5 11 29-36 26
11. Chiajna 23 5 6 12 14-28 21
12. Pandurii 23 6 7 10 23-36 19
13. ACS Poli 23 6 6 11 22-35 10
14. ASA 23 5 4 14 18-34 10

Pandurii ºi CFR Cluj sunt penalizate cu 6 puncte, ASA este
penalizatã cu 9 puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 24-a

Meciul CFR Cluj – ASA s-a jucat asearã.
FC Voluntari – Gaz Metan, sâmbãtã, ora 14
„U” Craiova – Steaua, sâmbãtã, ora 20
Pandurii – Chiajna, duminicã, ora 17.30
Astra – Viitorul, duminicã, ora 20
ACS Poli – CSMP Iaºi, luni, ora 18
Dinamo – FC Botoºani, luni, ora 20

Cã a fost vorba de csu, fcu,
fcsb sau csa, fanii ªtiinþei aºteaptã
de un deceniu ºi jumãtate un suc-
ces cu Steaua. Fie cã s-au pre-
dat în faþa rivalilor, fie cã au fost
furaþi de arbitru, fie cã au avut
echipã mai slabã, alb-albaºtrii n-
au mai gustat o victorie împotri-
va Stelei din 2002. Din pãcate, ºi
actuala generaþie pare sã fi cãpã-
tat ºi ea acest complex, fiindcã
are deja cinci meciuri contra Ste-
lei ºi nu a reuºit decât un egal.
Astãzi, alb-albaºtrii pot continua
seria neagrã în faþa marilor rivali
sau pot intra în istorie, fiindcã
încheierea acestui complex ar
reprezenta o bornã importantã în
palmaresul direct.

Avantajele ªtiinþei în meciul de
astãzi sunt omogenitatea ºi supor-
terii, în timp ce Steaua are ascen-
dentul meciurilor directe, al expe-
rienþei superioare în meciuri impor-
tante, dar ºi pe Alibec, singurul ju-
cãtor din cele douã loturi care poate
face diferenþa de unul singur. Cra-
iova ºi-a dominat majoritatea ad-
versarilor în acest campionat, dar
nu ºi pe Steaua, iar acum vine dupã
cel mai prost meci din tot sezonul,
cel de la Botoºani. De partea cea-
laltã, Steaua nu a câºtigat în cele
douã jocuri anterioare, însã a arã-
tat o forþã ofensivã impresionantã,
în special în partida de la Cluj, semn
cã îi convin adversarii care se des-
chid, care nu se aglomereazã în
propria jumãtate, aºa cum este ºi
Universitatea. Ambele formaþii mi-
zeazã pe o aºezare 4-2-3-1, iar cei
doi antrenori nu se confruntã cu
probleme de lot.

Reghecampf: „Craiovenii au
o rãutate în joc ieºitã din comun”

Gigi Mulþescu a reliefat impor-
tanþa pe care o are disputa de as-
tãzi, atât pentru parcursul echipei,
cât ºi pentru orgoliul fanilor: Nici
nu trebuie sã mai spun cât de im-
portant este acest joc, atât pentru
noi, ca echipã, fiindcã vrem ne
calificãm matematic în play-off,
cât ºi pentru toatã suflarea fotba-
listicã din Oltenia. Pregãtim jocul
cu responsabilitate, trebuie sã avem
o prestaþie solidã ºi sã câºtigãm.
Trebuie sã rãmânem echilibraþi, o

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
FCSBFCSBFCSBFCSBFCSB

Severin, stadion: „Municipal”, astãzi, ora 20
Universitatea Craiova: Calancea – Dimitrov, Kelic, Acka,

Briceag – Popov, Zlatinski – Nuno Rocha, Bãluþã, Bancu – Ivan.
Antrenor: Gigi Mulþescu. Rezerve: Mingote – Mateiu, Madson,

Gustavo, R. Petre, Mãzãrache, Fajic.
FCSB: Niþã – Bãlaºa, Tamaº, Moke, Momcilovic – Ov. Popescu,
Muniru – Jakolis, Vl. Achim, William de Amorim – Alibec.

Antrenor: Laurenþiu Reghecampf. Rezerve: Stãncioiu – Enache,
Pintilii, Boldrin, Man, Fl. Tãnase, Gnohere.

Universitatea Craiova joacã un nouUniversitatea Craiova joacã un nouUniversitatea Craiova joacã un nouUniversitatea Craiova joacã un nouUniversitatea Craiova joacã un nou
derby cu echipa pe care nu a maiderby cu echipa pe care nu a maiderby cu echipa pe care nu a maiderby cu echipa pe care nu a maiderby cu echipa pe care nu a mai

învins-o de 15 aniînvins-o de 15 aniînvins-o de 15 aniînvins-o de 15 aniînvins-o de 15 ani

presiune prea mare ar putea afecta
randamentul jucãtorilor. Combati-
vitatea va fi la cote maxime ºi sper
ca ºi precizia sã fie la fel. Nu vreau
sã fim dominaþi de urã, fiindcã dacã
urâm nu avem timp sã construim.
Trebuie sã fim concentraþi ca ºi
cum ar fi ultimul joc din cariera
noastrã. Steaua are jucãtori de va-
loare, care pot decide jocul ºi pu-
tea sã câºtige uºor primele douã
meciuri dupã cum s-a prezentat ºi
ce jucãtori posedã”.

ªi Laurenþiu Reghecampf a
prefaþat partida de astãzi: „Miza e
clarã, mergem la Severin sã câº-
tigãm toate cele 3 puncte. E im-
portant sã batem tot pânã la final-
. E o diferenþã mare între cele
douã meciuri pe care le-au jucat
craiovenii pânã acum. Dar au o
rãutate în joc ieºitã din comun. La
Botoºani în schimb nu s-a vãzut
asta. Parcã nu au fost 100% con-
centraþi în acel joc. Echipa pe care
o trimit în teren o decid doar eu.
Vorbesc zilnic cu patronul, dar
asta nu înseamnã cã îmi face echi-
pa. E jenant sã se spunã acest lu-
cru. Pentru noi e un dezavantaj
dacã adversarul aflã echipa înain-
te de meci. I-am explicat asta lui,
dar eu nu îmi permit sã-i spun sã
nu mai vorbeascã”.  

Statisticã
14 puncte din 27 posibile au

scos oltenii din confruntãrile cu
primele ºapte clasate, dintre care
nouã au fost câºtigate pe teren
propriu. Poveºtile confruntãrilor
dintre echipele craiovene ºi gru-
parea roº-albastrã au început în
1964, atunci când, dupã o pauzã
de 17 ani (1947, anul retrogradã-
rii celor de la FC Craiova), fotba-
lul mare a revenit în Cetatea Bani-
lor. Pe 30 august, ªtiinþa debuta
pe prima scenã chiar în faþa bu-
cureºtenilor, care s-au impus cu
4-0 pe „Tineretului”. În 1966 se
consemna întâiul succes al „alb-
albaºtrilor” în confruntãrile cu
„roº-albaºtrii”, ªtiinþa - Steaua 2-
1. Un alt meci memorabil a avut
loc pe 3 august 1973, Steaua - U
Craiova 2-6 (Tãtaru II 73, Nãsta-
se 78 / Þarãlungã 12, Oblemenco
64, 75, Marcu 51, 82, Cristache

autogol 77). Peste 10 ani, într-o
perioadã în care Craiova Maxima
îºi pregãtea retragerea, Universia-
tea a învins Steaua cu 5-2
(25.06.1983), patru din cele cinci
goluri primite de Duckadam fiind
marcate de Sorin Cârþu, care ºi-a
permis sã rateze ºi un penalty. Tot
un 5-2 pentru craioveni ºi tot pa-
tru goluri marcate de cãtre un ju-
cãtor craiovean s-au înregistrat
doi ani mai târziu, iar performerul
a fost Rodion Cãmãtaru. Din ca-
tegoria partidelor spectaculoase
nu putea lipsi jocul din 24 noiem-
brie 1987, U Craiova - Steaua 4-
6, în care s-au marcat cele mai
multe goluri. Cinci jucãtori au câº-
tigat campionate cu ambele echi-
pe: Bumbescu, Lung, Ungureanu,
Ceauºilã ºi  Mitriþã. De la reveni-
rea ªtiinþei pe prima scenã din
2014, cele douã echipe s-au mai
întâlnit de cinci ori în Liga 1 Oran-
ge, de patru ori s-au impus bucu-
reºtenii, iar un joc s-a terminat fãrã
gol. Ultima oarã când craiovenii
s-au bucurat de un succes în faþa
rivalilor s-a consemnat pe 1 sep-
tembrie 2002, Universitatea Cra-
iova - Steaua 3-1 (dublã Verdeº,
Sava / Claudiu Rãducanu), antre-
norul gazdelor fiind Emil Sãndoi.
Gigi Mulþescu a pierdut toate cele
trei meciuri disputate contra lui
Laurenþiu Reghecampf: 2012/
2013, Steaua - Gaz Metan Mediaº
3-0; 2013/2014, Dinamo - Steaua
1-2; 2016/2017, FC Steaua - U
Craiova 2-1. În februarie 2010,
Steaua - Ceahlãul 1-3 a fost ulti-
ma victorie reuºitã de Gigi Mul-
þescu în faþa Stelei.

M. Popescu,
despre paralela CSU-CSA

Managerul general al Universi-
tãþii, Marcel Popescu, s-a referit
la subiectul FCSB ºi spune cã
mulþi suporteri se vor îndrepta
înspre CSA Steaua, deoarece fa-
nii sunt legaþi sentimental de tre-
cut. Popescu spune cã aceeaºi si-
tuaþia a fost întâlnitã ºi la CS Uni-
versitatea Craiova ºi nu se aratã

îngrijorat dacã Adrian Mititelu îºi
va face din nou echipã. ”Este lip-
sa de credibilitate, faptul cã justi-
þia ºi-a spus cuvântul, faptul cã
s-a decis sã nu mai foloseascã
numele... La capãtul celãlalt, a
apãrut celãlalt club. Au apãrut ºi
gloriile. Generaþia lui Lãcãtuº,
Belodedici, Gabi Balint a apãrut
acolo. Suporterii sunt legaþi afec-
tiv de trecut. Cine nu-ºi recunoaº-
te istoria, este obliga sã o rescrie
ºi nu are prezent. Aceeaºi speþã a
fost ºi la Craiova. Justiþia ºi-a spus
cuvântul. Se încearcã o diversiu-
ne, dar pentru mine nu are nicio
importanþã. Se încearcã sã se spu-
nã cã nu este Universitatea Cra-

iova. Eu am certificatul de naºte-
re. Paternitatea noastrã este de ne-
contestat. Nu conteazã cum ne
spun alþii, noi ºtim cine suntem.
Pentru noi conteazã cã spune jus-
tiþia: Sunteþi Universitatea Craio-
va! Sã zicem cã Adrian Mititelu
va câºtiga procesul, va lua banii,
fotbalul românesc va intra în co-
laps, el va face o echipã extraor-
dinarã. Sã vedem cât va fi inspi-
rat sã-ºi aleagã numele, pentru cã
Universitatea Craiova nu poate sã
foloseascã. ªi la Milano sunt douã
echipe pe un stadion. Într-un an
ia una titlul, în altul ia cealaltã. Ce
vom face? Vom juca în continua-
re”, a mai pus Marcel Popescu.
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